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بشأن عضو مجلس الشورى  سعادة الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضلتقرير 

السياسات  حول  االجتماع العاملي لتبادل الخبرات مع البرملانيين

  والتشريعات العامة للزراعة األسرية

حول حلقات  السياسة العامة   تطوير برنامج التدريب  املعياري و 

 للزراعة األسرية 

مشروع منظمة الفاو و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  و   

 ) ايفاد (  في إطار عقد األمم املتحدة للزراعة االسرية

 عبر تقنية الفيديو 

م2020نوفمبر  26-27

بتوقيت مملكة البحرين ( صباحا 11:30) الساعة 
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 املقدمة :  أوال : 

الفاضل رئيس لجنة الخدمات نائب رئيس المكتب التنفيذي  عبد هللاشاركت سعادة الدكتورة جهاد 

االجتماع العالمي لتبادل الخبرات مع للشبكة البرلمانية لألمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي في 

وتطوير برنامج التدريب  المعياري  البرلمانيين حول السياسات والتشريعات العامة للزراعة األسرية

ومشروع منظمة الفاو و الصندوق الدولي للتنمية  السياسة العامة للزراعة األسريةحول حلقات  

-26خالل الفترة  عبر تقنية الفيديو  ايفاد (  في إطار عقد األمم المتحدة للزراعة االسرية ( الزراعية

 بتوقيت مملكة البحرين . مساء 6:30- 4:30م الساعدة 2020نوفمبر  27

م ، أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة عقد  2017ديسمبر  20في نه تجدر اإلشارة إلى أحيث  

ليكون بمثابة إطار للبلدان تستطيع  (UNDFF) 2028-2019األمم المتحدة للزراعة األسرية 

بموجبه تطوير السياسات واالستثمارات العامة لدعم الزراعة األسرية. ومن خالل تطبيق رؤية  

ومنظور متكامل  ، فإن عقد االمم المتحدة للزراعة االسرية يقدم فرصة سانحة للمساهمة في  شاملة

 .(SDGs) تحقيق أهداف التنمية المستدامة

اهتماًما خاًصا لتطوير بيئة سياسية تمكينية (UNDFF) ويكرس عقد األمم المتحدة للزراعة االسرية

عامة فعالة ومتماسكة ، وتقديم الدعم المباشر من خالل تصميم سياسات ، لتعزيز الزراعة األسرية

ً لتالئم أبعادهم الجغرافية المتعددة  للمزارعين األسريين ، والتي تم تصميمها خصيصا

والخصوصيات االجتماعية واالقتصادية وبما يناسب مجتمعاتهم. ومما الشك فيه فإن بيئة السياسات 

رية ستدعم المزيد من اإلجراءات التي يتم تنفيذها التمكينية التي يتم تصميمها لتعزيز الزراعة األس

 (UNDFF) (  عقد االمم المتحدة للزراعة االسرية 7إلى  2من خالل الركائز االساسية )من 

عقد االمم المتحدة للزراعة ) مرفق نسخة من . لالستجابة للتحديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية الراهنة

  (UNDFFاالسرية )

السياق ، فإنه من األهمية بمكان بناء قدرات الجهات الحكومية وغير الحكومية لتصميم وفي هذا 

 . وتطوير وتنفيذ ومراجعة سياسات واستثمارات عامة محددة السياق لدعم الزراعة األسرية

و على وجه الخصوص ، فإنه من الضروري تعزيز األطر القانونية والمؤسسية وتحسينها ، بما في 

ل التعاون المتعدد األطراف والتحالفات البرلمانية لتشخيص التحديات والقيود التي ذلك,  من خال

يواجهها المزارعون األسريين ،وذلك  من أجل تصميم التدخالت واألهداف واالستثمارات وترتيبها 

وسوف  يساعد برنامج التدريب المعياري حول ، حسب األولوية وذلك لدعم الزراعة األسرية 

( على فهم هذه االحتياجات بشكل أفضل ، وتوفير MTPاسة العامة للزراعة األسرية )دورات السي 
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األدوات واآلليات والكفاءات المناسبة لمعالجة حلقة السياسة العامة. و يجري اآلن تطوير برنامج 

التدريب المعياري من خالل عملية تشاركية ، بناًء على خبرات الباحثين والحكومات ومنظمات 

ين األسريين والبرلمانيين وممثلي البلديات وموظفي منظمة األغذية والزراعة ) الفاو ( المزارع

  والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ) ايفاد ( .

 ثانيا : أهداف املشاركة :

 هذه المشاركة إلى : تهدف

تعزيز تبادل المعارف والخبرات بين البرلمانيين من مختلف المناطق بشأن عمليات صنع  ▪

السياسات والحلول الخاصة بالزراعة األسرية ، وتحديد االحتياجات والتحديات في العملية 

 . التشريعية لدعم القوانين والسياسات الشاملة للزراعة األسرية

ات التشريعية مع نتائج تلك السياسات والقوانين التعرف على الخبرات الناجحة في العملي  ▪

التي تعزز السياسات والقوانين واالمكانيات لتوسيع " دور القانون "  لتعزيز السياسات 

  . الشاملة للزراعة األسرية

جمع المدخالت والمساهمات والمعطيات من البرلمانيين والتي يمكن االستفادة منها لتطوير  ▪

 . المعياريمحتوى برنامج التدريب 

إذكاء الوعي حول  برنامج التدريب المعياري  وتحديد المستخدمين المحتملين ألداة تنمية  ▪

 .القدرات

تطوير بيئة مواتية للحوار العالمي حول السياسات بشأن الزراعة األسرية وتأثيراتها على  ▪

 .األمن الغذائي والتغذية

 املخرجات املتوقعة : ثالثا : 

جمع عوامل النجاح الرئيسية والتحديات التي يواجهها البرلمانيون لتحسين تصميم البرامج  ▪

المستهدفة والسياسات والتدخالت واالستثمارات وترتيبها حسب األولوية لدعم الزراعة 

 األسرية في بلدانهم .

كيفية بناء الجسور مع البرلمانيين لتعزيز التنسيق  تحسين وتطوير المعرفة والمدارك  حول ▪

التشريعي بين سن القوانين واعتماد السياسات العامة ، وتعزيز الرقابة التشريعية على 
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التنفيذ ، سواء على المستوى اإلقليمي أو الوطني ، وبالتالي خلق بيئة سياسية مواتية 

 للزراعة األسرية .

 .  معياريحتملة لتطوير برنامج التدريب الجمع االقتراحات والمداخالت الم ▪

عمل قائمة بالبلدان / المستخدمين الذين يحتمل أن يكونوا مهتمين بتطبيق البرنامج )على  ▪

 سبيل المثال للتجربة(.

 : جدول أعمال االجتماع :   ثالثا 

 افتتاح االجتماع –اليوم االول 

 م 2020نوفمبر  26 -الخميس

14:30-14:35 

 دقائق  5

 الترحيب بالمشاركين 

  في والتعاون الشراكات قسم مديرة - Marcela Villarrealالسيدة مارسيال فيالريل 

 المشاركين ,تقديم   والزراعة األغذية منظمة ، المتحدة األمم

 

14:35-14:50 

 

 مالحظات افتتاحية 

 للتنمية  الدولي الصندوق ،  المساعد الرئيس نائب Marie Haga السيدة ماري هاجا :

 الزراعية)ايفاد (
  والزراعة األغذية منظمة ، العام المدير نائب Beth Bechdolالسيدة بيث بيثدول  

 (الحقًا سيتم تأكيده)

 

13:40-15:00 

 

 األسرية  للزراعة تمكينية سياسية بيئة تطوير - األسرية للزراعة المتحدة األمم عقد
  والشراكات األسرية  الزراعة وحدة رئيس Guilherme Bradyالسيد جيلهيرم برادي 

 والزراعة  األغذية منظمة ، المدني المجتمع منظمات مع

 

15:00-15:10 

 

 األسرية  للزراعة والتنظيمية التشريعية األطر
 كاليفورنيا بجامعة الحقوق كلية مديرة Jessica Vapnekالسيدة جيسيكا فابنيك 

 والزراعة األغذية منظمة ، قانوني مسؤول Simon Blondeau السيد سيمون بلونديو

 )الفاو( 

15:10-15:50 

 

  من عروض  - األسرية للزراعة السياسات عمليات وفرص تحديات - إقليمية مستديرة مائدة

 مختلفة مناطق من البرلمانيين قبل

  النظم  في تساهم أن األسرية  بالزراعة الخاصة والتشريعات العامة للسياسات يمكن كيف -1

 بلدك؟ /  منطقتك في المستدامة الغذائية

 التشريعية العملية من المستفادة الرئيسية والدروس الرئيسية التحديات وصف يمكنك هل  -2

 بلدك؟  في األسرية الزراعة   لدعم

 المزارعين األسريين  من فيديو رسائل

15:50-16:20 

 

 عامة  مناقشة
من وجهة   الحلول وماهي األسرية للزراعة العامة السياسات لوضع  الرئيسية التحديات هي ما

 ؟ نظر البرلمانيين

16:20-16:30 

 

 واختتام اجتماع اليوم االول  تقديم موجز لما دار في االجتماع 

 وتعبئة والشراكة العالمية المشاركات قسم مدير Ron Hartmanالسيد رون هارتمان 

 (الحقًا سيتم تأكيده) الزراعية  للتنمية الدولي  الصندوق - الموارد
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جلسات السياسة –اليوم الثاني   

م  2020نوفمبر  27-الجمعة   

14:30 -14:35  الترحيب بالمشاركين وتقديم موجز الجتماع اليوم االول 
 ايفاد –جنوب والمختص الثالثي –جنوب  –السيد ماريزيا نافارا 

 الفاو -المنسق الخاص لفريق التحالف البرلماني  –السيد جون ليونارد تودي   رئيس الجلسة :

14:35- 14:45  برنامج التدريب المعياري -دورات السياسة العامة للزراعة االسرية 
 ايفاد  –مختص السياسة العامة   -السيد ليوز كلوديو

 ايفاد -منسقة  -السيدة آنا كورزينيزكي

14:45-15:15  جلسة نقاش تفاعلية حول دورة السياسة العامة ) استخدام ادوات تيسير عبر االنترنت( 
 ماهي القضايا الرئيسية التي تبرز في العملية التشريعية عند دعم الزراعة األسرية ؟  -
ما هي االستراتيجيات واالدوات التي يمكن استخدامها في تطوير جدول أعمال الزراعة   -

 األسرية ؟ 

 

15:15- 4515:  2حلقة السياسة العامة  -3جلسة نقاش عامة  
 اعتماد واجراء المزيد من النقاش حول الجوانب ذات الصلة بحلقة السياسة 

15:45- 16:10  4جلسة نقاش عام 

 معياري رص تنفيذ برنامج التدريب الالطريق إلى األمام وف 

16:10-16:30  تقديم موجز واختتام االجتماع 
 والزراعة  األغذية منظمة ، المدني المجتمع منظمات مع والشراكات األسرية  الزراعة وحدة
 

 

 :االجتماع في  سعادة الدكتورة جهاد الفاضلمشاركة :  رابعا
 

في  رئيس المكتب التنفيذي للشبكة البرلمانية لألمن الغذائيسعادة الدكتورة جهاد الفاضل نائب قدمت 

  افريقيا والعالم العربي

 
Bahrain faces a number of challenges that negatively impact the agricultural sector. Such as 

demographic factor, caused by the fast growing rate of population and the small available areas 

In addition, the scarcity of water supplies and land salinity are other factors that affect the 

existing situation, also, there are economic factors. For example, the pattern of food 

consumption and the high levels of income of individual’s, The economic growth which is 

accompanied by an imbalanced proportion of the population’s distribution between villages and 

cities, also, the climate in my country is hot and the humidity increases throughout the year .. I 

mention that in order to show that family farming may not be widely spread in Bahrain, as it is in 

other countries in Asia, Africa or elsewhere. 

 

In view of these challenges, Her Royal Highness Princess Sabeeka bint Ibrahim Al Khalifa, Wife of 

the King of Bahrain, the President of the Supreme Council for Women, and the President of the 

Consultative Council of the National Initiative for Agricultural Development has launched the 

National Initiative for Agricultural Development(NIAD), in March 2010. a pioneer step in 

protecting and developing the agricultural sector and achieving the necessary balance between 

agricultural land and urban development and achieving domestic food security, under NIAD 

there are several projects such as : King 1.Hamad Prize for Agricultural Development, 2. 

Supporting agricultural affairs and marine resources projects,3- farmers' market, 4. Agricultural 

Incubators Center in Horat A'ali : It is a center dedicated to incubating agricultural entrepreneurs 
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and crystallizing their pioneering ideas to start agricultural projects using modern agricultural 

technologies to cultivate crops with high economic returns, by taking advantage of the common 

services available in the incubator from management and experience while providing technical 

and financial connectivity. 

However, there is another pattern that could be close to the concept of family farming ... which 

is the family's investment in greenhouses projects... and that is through the family establishing 

of protected agriculture to grow products that are not usually grown due to the weather. 

 

In Bahrain .. there are also modern models of agriculture such as hydroponics.. 

 

* With regard to public policies and legislation on family farming, I think that when discussing 

the general budgets of government, parliaments should allocate special budgets for projects to 

support family farming, so that this type of agriculture moves from its traditional framework to 

modern models that keep pace with technology and benefit from modern farming methods in 

order to increased yield. And the same could be done in discussing new government workplan. 

 

* Regarding the description of the main challenges and lessons learned from the legislative 

process to support family farming, I see the important of recently adopted model law for food 

security between Arab countries which may lead to modal law between GCC states . These 

model laws contribute greatly to removing difficult challenges such as reducing the cost of 

importing Equipment, marketing and exporting products at reasonable costs, or controlling and 

managing water resources appropriately. 

 

Challenges and Recommendations: 

 

▪ I can summarize the most prominent challenges facing family farming in many countries 

as follows: the desert environment, the depletion of ground water, and urban sprawl. 

▪ I recommend that parliaments should move with the governments of their countries to: 

✓ Increase government financially support for agricultural initiatives to increase the 

spread of family farming. 

✓ reduce the government fees of electricity and water for family farming project. 

 

 كتورة جهاد الفاضل : الترجمة ملداخلة سعادة الد
 

تواجه البحرين عددا من التحديات التي تؤثر سلبا على القطاع الزراعي. مثل العامل الديموغرافي 

الناجم عن معدل النمو السكاني السريع وقلة المساحات المتاحة. باإلضافة إلى ذلك ، فإن ندرة 

ن هناك إمدادات المياه وملوحة األرض من العوامل األخرى التي تؤثر على الوضع الحالي ، كما أ

عوامل اقتصادية. على سبيل المثال ، نمط استهالك الغذاء ومستويات الدخل المرتفعة للفرد ، والنمو 

االقتصادي المصحوب بنسب غير متوازنة لتوزيع السكان بين القرى والمدن ، كما أن المناخ في 

اعة األسرية قد ال بلدي حار والرطوبة تزداد في جميع أنحاء العام .. أذكر ذلك لكي أبين أن الزر
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تكون منتشرة على نطاق واسع في البحرين كما هو الحال في دول أخرى في آسيا أو إفريقيا أو في 

 أي مكان آخر.

في ظل هذه التحديات أطلقت صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حرم عاهل 

لتنمية القطاع  االستشاري للمبادرة الوطنيةالبحرين ورئيسة المجلس األعلى للمرأة ورئيسة المجلس 

خطوة رائدة في حماية القطاع وهي . 2010مارس في  مبادرة التنمية الزراعية )نياد(  الزراعي

الزراعي وتنميته وتحقيق التوازن الالزم بين األراضي الزراعية والتنمية العمرانية وتحقيق األمن 

 : ياد عدة مشاريع مثلالغذائي المحلي ، ويوجد في إطار مبادرة ن

 حمد للتنمية الزراعية الملك جائزة ▪

 دعم مشاريع الشئون الزراعية والثروة البحرية  ▪

 سوق المزارعين ▪

هو مركز مخصص الحتضان رواد األعمال عالي:  هورةمركز الحاضنات الزراعية في  ▪

التقنيات الزراعية الحديثة  باستخدامالزراعيين وبلورة افكارهم الرائدة لبدء مشاريع زراعية 

لزراعة المحاصيل ذات المردود االقتصادي العالي، من خالل االستفادة من الخدمات 

 .التقني والمالي طتوفير الربالمشتركة المتوفرة بالحاضنة من إدارة وخبرة مع 

ار األسرة ومع ذلك ، هناك نمط آخر يمكن أن يكون قريًبا من مفهوم الزراعة األسرية ... وهو استثم

في مشاريع البيوت البالستيكية ... وذلك من خالل إنشاء األسرة للزراعة المحمية لزراعة المنتجات 

 التي ال تزرع عادة بسبب الطقس.

 .. في البحرين .. هناك أيضا نماذج حديثة للزراعة مثل الزراعة المائية

فيما يتعلق بالسياسات العامة والتشريعات الخاصة بالزراعة األسرية ، أعتقد أنه عند مناقشة أما 

الميزانيات العامة للحكومة ، ينبغي للبرلمانات تخصيص ميزانيات خاصة لمشاريع دعم الزراعة 

تحافظ األسرية ، بحيث ينتقل هذا النوع من الزراعة من إطاره التقليدي إلى النماذج الحديثة التي 

على مواكبة التكنولوجيا واالستفادة من أساليب الزراعة الحديثة من أجل زيادة الغلة. ويمكن فعل 

 .الشيء نفسه عند مناقشة خطة عمل الحكومة الجديدة

فيما يتعلق بوصف التحديات الرئيسية والدروس المستفادة من العملية التشريعية لدعم الزراعة 

النموذجي المعتمد مؤخًرا لألمن الغذائي بين الدول العربية والذي قد  األسرية ، أرى أهمية القانون

يؤدي إلى قانون نموذجي بين دول مجلس التعاون الخليجي. تساهم هذه القوانين النموذجية بشكل 
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كبير في إزالة التحديات الصعبة مثل تقليل تكلفة استيراد المعدات ، وتسويق وتصدير المنتجات 

 أو التحكم في موارد المياه وإدارتها بشكل مناسب.بتكاليف معقولة ، 

 :التحديات والتوصيات

يمكنني تلخيص أبرز التحديات التي تواجه الزراعة األسرية في العديد من البلدان على النحو التالي: 

 .البيئة الصحراوية ، ونضوب المياه الجوفية ، والزحف العمراني

 :أوصي بأن تتحرك البرلمانات مع حكومات بلدانها من أجل

 .الزراعية لزيادة انتشار الزراعة األسريةزيادة الدعم المالي الحكومي للمبادرات  ▪

 تخفيض الرسوم الحكومية للكهرباء والمياه لمشروع الزراعة األسرية. ▪

 سادسا : أهم ما دار في االجتماع :  

أهمية دور البرلمانيين في تطوير برنامج التدريب النموذجي  على خالل مناقشتهم ركز المجتمعون

تظهر التجارب أنه في النطاق التشريعي , .. حيث  األسرية حول دورات السياسة العامة للزراعة

حاسمة في الكفاح من أجل القضاء على الفقر وسوء التغذية و يعتبر البرلمانيون ، عناصر فاعلة 

فضالً عن ,وذلك  بالنظر إلى أدوارهم التشريعية والمتعلقة بالميزانية والرقابة على السياسات أيًضا 

ً في )إنشاء بيئة تشريعية  المقترحات المبتكرة في األطر التنظيمية. ويلعب البرلمانيون دوًرا هاما

 من أهداف التنمية المستدامة ( . 2، وال سيما الهدف  2030حقيق خطة عام سياسية تمكينية لت

 اليوم ، معنيون أكثر من أي وقت مضى , نظرا النتشار  الجائحة العالمية  كوفيد -و البرلمانيون 

 بتطوير السياسات العامة للزراعة األسرية وذلك لعدة أسباب: -  19

كونهم يمثلون المواطنين ويسنون القوانين لمعالجة المشاكل العامة وتعزيز التنمية  ▪

 االجتماعية واالقتصادية ؛

 يلعبون دوراً رئيسياً في بناء وتعزيز وتحديث األطر القانونية والمؤسسية ؛   ▪

الحوار حول السياسات بطريقة تشاركية ويعملون على توفير  يعملون على تعزيز   ▪

 المعطيات والتدخالت الالزمة لصياغة التشريعات الوطنية ؛

 يشاركون أيًضا في تخصيص الموارد المالية لتنفيذ السياسات العامة الوطنية.  ▪

فيذ وأخيًرا ، فإنهم يلعبون دوًرا أساسًيا في اإلشراف على إجراءات الحكومات بشأن تن  ▪

 القوانين الصادرة. 

 



 

 

 

 

9 

 

 سابعا : االجتماع القادم :

,  للبرلمانيين التي ذكرت في البند السادس سوف يقوم االجتماع القادم بالبناء على األدوار المختلفة

يهدف  إلى دمج خبرات البرلمانيين واالستفادة من معارفهم حول صنع السياسات الخاصة سكما أنه 

على نتائج ومخرجات  القادم االجتماع ىنامج التدريب المعياري. كما سيبن بالزراعة األسرية في بر

األمم المتحدة للزراعة االسرية عقدت خالل اإلطالق العالمي لعقد مناقشة المائدة المستديرة التي 

(UNDFF ،والذي تم تخصيصه للتأكيد على دور البرلمانيين في تعزيز الزراعة األسرية )

 المواد التعليمية ، كجزء من عملية المراجعة والمصادقة.وسيوجه مباشرة صياغة 

 : شكر وتقدير : ثامنا 

لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى خطاب شكر  توجه .1

مجلس الشورى قدمت فيه شكرها الجزيل للدور الكبير والمتميز الذي يقوم به ممثلوا مجلس 

الشورى في اللقاءات واألنشطة التي تقوم بها الرابطة على مختلف الصعد ، خاصين بالذكر 

 .) مرفق نسخة من الخطاب ( .سعادة الدكتورة جهاد الفاضل 

 

 : املرفقات :   سعاتا
 الدعوة باللغتين ▪

 الرصد اإلعالمي ▪

 وثائق االجتماع .  ▪

 عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية . ▪

 رسالة شكر للبحرين . ▪
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 الرصد اإلعالمي

      
 م  27/11/2020 –صحيفة أخبار الخليج  

رئيسة خدمات الشورى تشارك في اجتماع دولي أقامته منظمة "الفاو"  

 و"إيفاد" لتبادل الخبرات بين البرلمانيين 

 

الزراعي يتطلب زيادة دعم المبادرات وخفض الرسوم الحكومية الفاضل: تنشيط القطاع 
 على مشاريع الزراعة األسرية

 

أكدت الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى نائب رئيس الشبكة  

البرلمانية لألمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، أن تنشيط القطاع الزراعي، وتعزيز األمن  

الغذائي، يتطلب تعاونًا وتنسيقًا مستمًرا بين البرلمانات والحكومات لزيادة الدعم المالي الذي  

تقّدمه الدول للمبادرات الزراعية، إلى جانب خفض رسوم الكهرباء والماء على مشاريع الزراعة  

  األسرية، مشيرة إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مختلف 

 الدول، ومن أبرزها محدودية األراضي وقلة الموارد المائية. 

)الخميس( أمام اجتماع دولي أقامته   جاء ذلك خالل الكلمة التي ألقتها الدكتورة الفاضل مساء 

منظمة األغذية والزراعة )الفاو( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(، وذلك باستخدام  

عد، حيث تركزت المناقشات بين البرلمانيين حول السياسات  أنظمة االتصال المرئي عن ب  

 والتشريعات العامة للزراعة المنزلية. 

وتحدثت الدكتورة الفاضل في كلمتها حول السياسات واألنظمة والجهود التي تبذلها مملكة  

 البحرين لدعم القطاع الزراعي، والمبادرات الفاعلة لتجاوز التحديات الزراعية.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/
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وثّمنت الدكتورة الفاضل المبادرة الرائدة التي أطلقتها قرينة عاهل البالد المفدى صاحبة السمو  

الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس األعلى للمرأة رئيسة المجلس  

ق  االستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وذلك لحماية القطاع الزراعي، وتحقي 

 التوازن بين الحاجة لألراضي الزراعية والتطور العمراني الذي تشهده مملكة البحرين. 

وأشارت إلى أّن سموها شكلت داعًما ومسانًدا للعديد من المشروعات والمبادرات الزراعية،  

ومنها سوق المزارعين ومركز الحاضنات الزراعية في هورة عالي، إلى جانب مركز 

ألعمال من المزارعين، مؤكدة أن هذه المبادرات أسهمت في تطور  متخصص الحتضان رواد ا

 القطاع الزراعي بمملكة البحرين، وزيادة المحاصيل الزراعية الوطنية. 

ورأت الدكتورة الفاضل أن البرلمانات تقع عليها مسؤولية تخصيص ميزانيات لمشاريع دعم 

كومة والميزانية العامة للدولة، مشددة الزراعة األسرية، وذلك عندما تتم مناقشة برنامج عمل الح

على أهمية مساندة مشاريع الزراعة األسرية لتنتقل من اإلطار التقليدي في الزراعة إلى األنماط  

 واألساليب الحديثة، واالستفادة من التكنولوجيا لزيادة اإلنتاج الزراعي. 

الغذائي بين الدول   وبيّنت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن القانون الموحد لألمن 

العربية، قد يؤدي إلى إصدار قانون موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة 

أن التشريعات والقوانين تلعب دوًرا كبيًرا في إزالة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي،  

دير المنتجات الزراعية  وتقليل تكلفة استيراد المعدات واألدوات الالزمة للزراعة، وتسويق وتص

 بتكلفة محددة، إضافة إلى التحكم في موارد المياه وإدارتها بصورة أفضل.

 م  27/11/2020موقع مجلس الشورى  

 
 

 

https://www.shura.bh/ar
https://www.shura.bh/en
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 2  م صفحة28/11/2020

 

https://alwatannews.net/
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رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى: تنشيط القطاع الزراعي يتطلب زيادة دعم  
 المبادرات وخفض الرسوم الحكومية على مشاريع الزراعة األسرية 

   2020نوفمبر  27

•  

بمجلس الشورى نائب نوفمبر/ بنا / أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل رئيس لجنة الخدمات  27المنامة في 
رئيس الشبكة البرلمانية لألمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، أن تنشيط القطاع الزراعي، وتعزيز األمن الغذائي،  
يتطلب تعاونا وتنسيقا مستمرا بين البرلمانات والحكومات لزيادة الدعم المالي الذي تقدمه الدول للمبادرات الزراعية، 

الكهرباء والماء على مشاريع الزراعة األسرية، مشيرة إلى أن هناك العديد من التحديات التي  إلى جانب خفض رسوم
 تواجه القطاع الزراعي في مختلف الدول، ومن أبرزها محدودية األراضي وقلة الموارد المائية. 

 
أقامته منظمة األغذية   جاء ذلك خالل الكلمة التي ألقتها الدكتورة الفاضل مساء أمس )الخميس( أمام اجتماع دولي

والزراعة )الفاو( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(، وذلك باستخدام أنظمة االتصال المرئي عن بعد، حيث 
 تركزت المناقشات بين البرلمانيين حول السياسات والتشريعات العامة للزراعة المنزلية.

 
التي تبذلها مملكة البحرين لدعم القطاع الزراعي، والمبادرات   وتحدثت في كلمتها حول السياسات واألنظمة والجهود

 الفاعلة لتجاوز التحديات الزراعية. 
 

وثمنت الفاضل المبادرة الرائدة التي أطلقتها قرينة عاهل البالد المفدى صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت  
االستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي،  إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس األعلى للمرأة رئيسة المجلس

وذلك لحماية القطاع الزراعي، وتحقيق التوازن بين الحاجة لألراضي الزراعية والتطور العمراني الذي تشهده مملكة 
 البحرين.

 
المزارعين وأشارت إلى أن سموها شكلت داعما ومساندا للعديد من المشروعات والمبادرات الزراعية، ومنها سوق 

ومركز الحاضنات الزراعية في هورة عالي، إلى جانب مركز متخصص الحتضان رواد األعمال من المزارعين، مؤكدة 
 أن هذه المبادرات أسهمت في تطور القطاع الزراعي بمملكة البحرين، وزيادة المحاصيل الزراعية الوطنية.

 
ت لمشاريع دعم الزراعة األسرية، وذلك عندما تتم مناقشة  ورأت أن البرلمانات تقع عليها مسؤولية تخصيص ميزانيا

برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة، مشددة على أهمية مساندة مشاريع الزراعة األسرية لتنتقل من اإلطار 
 راعي.التقليدي في الزراعة إلى األنماط واألساليب الحديثة، واالستفادة من التكنولوجيا لزيادة اإلنتاج الز

 
وبينت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن القانون الموحد لألمن الغذائي بين الدول العربية، قد يؤدي إلى إصدار 
قانون موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة أن التشريعات والقوانين تلعب دورا كبيرا في إزالة 

وتقليل تكلفة استيراد المعدات واألدوات الالزمة للزراعة، وتسويق وتصدير التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، 
 المنتجات الزراعية بتكلفة محددة، إضافة إلى التحكم في موارد المياه وإدارتها بصورة أفضل.

 
 

 

https://www.bna.bh/index.aspx
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 التواصل االجتماعي : وسائل

 
 
 

                 

 



 الجزًبع انؼبنًٍ نزجبدل انخجشاد يغ انجشنًبٍَُُ ح يُظًزٍ انفبو واَفبد نهًشبسكخ فٍ ارشجًخ دػى

 خانًحزشي                           سؼبدح انذكزىسح جهبد انفبضم

 انجشنًبَُخ نأليٍ انغزائٍ فٍ افشَمُب وانؼبنى انؼشثٍ َبئت سئُس انشجكخ

الجزًبع انؼبنًٍ نزجبدل انخجشاد يغ انجشنًبٍَُ انزٌ سُُؼمذ ػجش فٍ  اَطُت نٍ أٌ أدػى سؼبدركى نهًشبسكخ 

 – 03:41يٍ َىفًجش انجبسٌ فٍ انسبػخ  62و 62ورنك َىيٍ      zoomاالَزشَذ يٍ خالل يُصخ صووو 

ثزىلُذ سويب اَطبنُب . ونهؼهى فإٌ هزا االجزًبع هى يجبدسح يشزشكخ ثٍُ يُظًخ انفبو وانصُذوق  02:41

( , وهى إطبس  UNDFFانذونٍ نهزًُُخ انضساػُخ ) اَفبد ( وَسزُذ إنً ػمذ األيى انًزحذح نهضساػخ األسشَخ ) 

 ػخ األسشَخ .ػًم نهجهذاٌ َهذف إنً رطىَش انسُبسبد واالسزثًبساد انؼبيخ نهضسا

نزحمُك ثُئخ يىارُخ نزؼضَض  –كًب ػجشد ػُهب انجشنًبَبد  –وَهذف االجزًبع إنً رؼضَض اإلسادح انسُبسُخ 

انضساػخ األسشَخ ػهً انًسزىي انذونٍ , وسُزى االسزفبدح يٍ جًُغ يذاخالد ويسبهًبد انجشنًبٍَُُ فٍ 

ًزؼهمخ ثبنضساػخ األسشَخ ورنك يٍ خالل األهذاف رطىَش ثشَبيج انزذسَت انًؼُبسٌ ثشأٌ انسُبسبد انؼبيخ ان

 انزبنُخ 

 رمذَى ويُبلشخ انهُكم انشئُسٍ نهجشَبيج ويحزىي ثشَبيج انزذسَت انًؼُبسٌ -

رؼضَض رجبدل انًؼشفخ ثٍُ انجشنًبٍَُُ يٍ يخزهف انًُبطك حىل ػًهُخ صُغ انسُبسبد وانحهىل  -

 َبدانًمزشحخ نهضساػخ األسشَخ ورحذَذ االحزُبجبد وانزحذ

جًغ انًذخالد  األونُخ وانًسبهًبد وانًؼطُبد حىل ثشَبيج انزذسَت انًؼُبسٌ وانزٍ ًَكٍ  -

 االسزفبدح يُهب فٍ رطىَش يحزىي ثشَبيج انزذسَت انًؼُبسٌ وإضفبء يضَذ يٍ انًذخالد ػهُه .

سفغ يسزىي انىػٍ حىل ثشَبيج انزذسَت انًؼُبسٌ , وخهك يجزًغ نهًًبسسخ ورحذَذ انًسزخذيٍُ  -

 نًحزًهٍُ ألداح رطىَش ورًُُخ انمذساد .ا

وػهُه َشجى انزكشو ثبالطالع ػهً انًزكشح انًفبهًُُخ انًشفمخ وانزٍ رزضًٍ انًىضىػبد انزٍ سُزى 

يُبلشزهب خالل َىيٍ االجزًبع , وسُزى ػمذ انجهسبد ثبنهغبد االَجهُضَخ وانفشَسُخ واالسجبَُخ . كًب أَُب 

بسكخ فٍ الشة ولذ يًكٍ , يغ رضوَذَب ثسُشح رارُخ يىجضح وصىسح سُثًٍ نكى ػبنُب رأكُذكى ثبنًش

 شخصُخ وإسسبنهب إنً انجشَذ االنكزشوٍَ :

)secretariat@fao.org-farming-family -of-Decade) 

بفُخ . وسُزى رضوَذكى ثشاثظ انًششكخ ػجش ورنك يٍ اجم يضَذا يٍ انزُسُك ورضوَذكى ثأٌ يؼهىيبد إض

 انضووو  حبل رأكُذكى انًشبسكخ

 ورفضهىا ثمجىل أسًً آَبد انزمذَش                  

 سوٌ هبسرًبٌ                                                                    يبسسُال فُالسَم

 يذَش لسى انًشبسكبد انؼبيخ ورؼجئخ انًىاسد ) اَفبد(              انًزحذح ) يُظًخ انفبو( يذَش لسى انششاكبد وانزُسُك انزبثغ ناليى

mailto:family-farming-secretariat@fao.org


 برنامج  تدريبي  نمطي  حول   دورات السياسة  العامة  للزراعة األسرية 

 

 عقد األمم  المتحدة للزراعة   األسرية    -2019- 2028

 

 برنامج التدريب  النموذجي 

 

  عالمي  منتج  أول  األسرية  للزراعة  العامة  السياسة دورات ب الخاص  النموذجي التدريب  برنامج يعد 

  في )الفاو(   والزراعة االمم المتحدة لالغذية  ومنظمة الزراعية  للتنمية  الدولي  الصندوق يشترك 

  القدرات  لتنمية  أداة  البرنامج يوفر وف س و. اإلنمائي  المتحدة األمم صندوق  إطار  في وذلك   تطويره 

  لدعم  السياق محددة عامة  واستثمارات  سياسات  ومراجعة وتنفيذ  وتطوير تصميم  في  للمساعدة

  خطة ل األولى  الركيزة ارساء  في أساسي بشكل البرنامج سيساهمعالوة على ذلك . األسرية الزراعة

  سياسية  بيئة  تطوير"  إلى تهدف والتي ، اإلنمائي المتحدة األمم  صندوقالخاصة ب العالمية العمل

  الخاص   األساس  الرساء  ضرورية  التمكينية  البيئة  هذه وتعد ". األسرية الزراعة  لتعزيز  مواتية 

  المتحدة األمم لخطة عمل  صندوق أخرى ركائز  إطار  في) محددة وتدخالت  ستراتيجيات با

   .بعده وما   العقد  خالل األسرية  الزراعة تستهدف    ( اإلنمائي

  الحكومية  وغير  الحكومية  الجهات  لدى والقدرات  المعرفة لبناء  شامالً  منظوًرا  البرنامج  سيطبق و

  واإلقليمية  والوطنية المحلية المستويات  على ومتماسكة فعالة وبرامج سياسات  تطوير كيفية حول

  االجتماعية  االهتمامات المتعلقة  ب والعالمية والبيئية  االقتصادية الجوانب  معالجة بهدف   والعالمية 

  وجه  على ظران- المستدامة  التنمية أهداف تحقيق في  والمساهمة ومجتمعاتهم  األسريين للمزارعين 

     1.4.  المنصوص عليها في الفقرة اإلرشادية واإلجراءات  والمخرجات  النتائج  الخصوص 

  الباحثين  خبرة على بناءً  ، تشاركية  عملية خالل  من  التدريب  برنامج  تطوير  يتم اضافة الى ذلك 

  الدولي  والصندوق والزراعة األغذية منظمة وموظفي  األسريين المزارعين ومنظمات  والحكومات 

  والمحتوى  والمنهجية  العريضة  للخطوط  األولي التطوير عملية  منذ  وقد تم  . الزراعية  للتنمية

  أكثر  هذا البرنامج  لجعل  وروئ معينة  مدخالت  لتقديم  الفاعلة  الجهات  دعوة  الخاص بالبرنامج 

   . األسريين لمزارعين ا فيما يخص   المتنوع  للواقع استجابة

  منظمة  ستعمل ، ذلك  ومع. األول  المقام في  الشخصية التدريبات  لتسهيل البرنامج  تصميم  تموقد  

  اجتماعات  كأداة البرنامج  إتاحة  على  أيًضا  الزراعية  للتنمية  الدولي  والصندوق والزراعة  األغذية 

 . األقل على   مختلفة مناطق  ثالثة   في  تجريبها   سيتم  افتراضية 

 

 

 



 

 

 محدد  سياق  على القائمة  العامة السياسة دورة لمحة عن   

والتي تقدم للمشاركين   للتكيف  القابلة  والمنهجية التقنية  القدرات  لتنمية كأداة البرنامج   تصميم تم  قد ل 

  الباحثون طوره تحليلي  إطار    السياسة دورة نموذجويمثل . العامة  السياسة دورة مراحل عن لمحة 

  تم  وقد . المشتركة الخطوات  من  سلسلة  خالل من العامة  السياسة  صنع  وتحليل لتصور  والممارسون 

  توصيات  ولتقديم ،  التعلم عمليات  و ، السياسة مسارات  لفهم  المختلفة  السياسة مجاالت  في استخدامه

   مستقبلية.   حسينات عمل ت  أجل  من السياسات  بشأن 

 هي :   مراحل  خمسيشمل    نموذًجا    البرنامج   عتمد ي 

  ،  السياسات  تنفيذ  . 4 ، السياسات  اعتماد  . 3 ، السياسات  صياغة . -2-  ،  األعمال  جدول وضع -- 1) 

ادنى   1 شكل انظر) السياسة  دورة أبعاد  أهم  توضيح و عرض وذلك لغرض   (والتقييم المراقبة . 5

 . (هذا

 

 

  المراقبة  -5 

 والتقييم 
  تنفيذ  -4

 ات السياس
  اعتماد  -3

 ات السياس
  صياغة . -2

 السياسات 
  وضع . --1

 األعمال  جدول
 

  المخرجات  تقييم 
 واآلثار   والنتائج

 
 
 

  وضع  كيفية
  السياسة  قرارات 
 التنفيذ  موضع 

  واحد  بديل  اعتماد 
  سن   وعملية
 واللوائح  القوانين 

  عرض  يتم  كيف 
  المختلفة  البدائل

  من  ومناقشتها
  الجهات  قبل

   الفاعلة 

  تأطير  يتم كيف
  على  المشكالت 

مشكالت   أنها
االنخراط  و عامة 
  جدول  في

  األعمال 
 الحكومي 

 

 العامة  السياسة  لدورة  المراحل الخمس   نموذج. 1 الشكل         

  ،  األبعاد  متعددةال  وخصائصها ، العالم  أنحاء جميع في  األسرية للزراعة الكبير التنوع إلى بالنظر و  

  بكل  الخاصة  األسرية الزراعة سياقات  على يركز  سوف العامة  السياسة دورة ل   العام اإلطار فان 

  الشكل  في  الموضح  المنهج  مشروع  من  11-8 ،  5 ،  3 ، 2 الوحدات  انظر ،  المثال  سبيل  على )  بلد 

 . (ادنى هذا 2

  التي  المستهدفة  التدخالت  نحو  السياسات  صنع  عملية  توجيه  يهدف البرنامج الى  ، الطريقة  وبهذه 

   . بهم   الخاصة واالحتياجات   األسريين  للمزارعين محليًا  المتاحة  الموارد  مع  تتوافق



 

 

 

 المشمولة ضمن البرنامج   التعلم مراحل 

  ادنى   2و يظهر الشكل رقم . التعلم  مراحل من  سلسلة على  البرنامج  تصميم تنطوي عملية 

.  1) األولى  الثالث  المراحل وتركز  .  المحتملة ووحداتها  الخمس التعلم مراحل  تصميم مشروع 

المسألة المتعلقة   فهم  على   ( السياسة دورة  نموذج . 3 ،  العامة السياسات  مبادئ . 2 ؛ السياق  تحليل 

  في  األخذ  مع  ، األسرية  زراعة لتطوير ال  مصممة  تكون  الن  العامة  السياسات  باحتمالية احتياج 

  ،  المحددة السياسة  ومحتوى  ، المشاركة  الفاعلة الجهات  ومجموعة ، المؤسسي اإلطار االعتبار 

 (. أعاله موضح  هو كما) العامة السياسة  ومراحل

   فسوف   (السياق حسب  التخطيط. 5 و  التحليلي التفكير. 4) والخامسة الرابعة  المرحلتان اما 

    - معين سياق في الملموسة  التحديات  على والعملية  النظرية  المعرفة هذه  لتطبيق  مساًرا شكالن ت

  الوحدة  على التعلم عملية وحدات  من وحدة كل  ىستبنو. والبرامج السياسات  تحسينوذلك بهدف  

 لها.   التالية  الوحدة ز  يتعزبينما تعمل على     السابقة 

 

مرحلة التعليم  
 الخامسة  

  القائم  لتخطيط -5

 السياق  على

مرحلة التعليم  
 الرابعة

التفكير   -4

 التحليلي  

مرحلة التعليم  
 الثالثة  

  نموذج  -3  

 السياسة  دورة

مرحلة التعليم    
 الثانية  

 
  مبادئ  -2

 العامة  السياسات 

مرحلة التعليم  
 االولى 

   
 السياق   تحليل -1

  تطبيق .  10

  على  النظرية 
   البلد /   السياق

  ممارسة . 11

  سياسات  تطوير
  السياق  محددة
 الشكل

   
  السياق  تحليل . 8

    الوطني 
  دراسات . 9

 القطرية  الحالة

  استكشاف . 6

  دورة  مراحل
  والعوامل  السياسة
  على  تؤثر التي
 مرحلة.  كل
  مراحل . -7

  وضع  -: السياسة
  - األعمال  جدول
  السياسات  صياغة

  - االعتماد  -
  الرصد  - التنفيذ 
 والتقييم 

  المفاهيم . 4

  للسياسة  العامة
 العامة. 

  السياسات . 5 

  للزراعة  العامة
  - األسرية 
  ،  األدوات 
  ،  واألشكال 
  والمحتوى 
  ،  المختلف

  والمسارات 
  الريفية  للتنمية
 الشاملة. 

 

  الجهات . --1

  الفاعلة 
  في  المؤسسات و

  السياسات  صنع 
  األدوار  - العامة

 والمسؤوليات. 
  الزراعة . 2-

  في  األسرية 
 القطري.  السياق

  بيئة  تحليل .  3

 السياسات 



 
 

 (11-1) الممكنة  والوحدات   التعلم مراحل صياغة .  2 الشكل

   

 ين في صميم عملية التدريب مشاركال وضع  –برنامج لل المعياري  التدريب  برنامج   منهجية

  التعلم  عملية  لتسهيل التجريبي  التعلم نهج على بناءً  ، معيارية بطريقة التدريبي البرنامج تصميم يتم  

  األسرية  الزراعةمجال  في الخاصة بالمتعلمين   تجارب ال  باكتساب العملية  تبدأو . التشاركي

  صنع  لعمليات  الرئيسية الجوانب  نحو تدريجيًا  المتعلمين  انتباه وتوجه  السياسة  دورة  ونموذج 

  إشراك على  المختلفة التعاوني الجماعي  العمل  تمارين  ستعملو. بالسياق الخاصة  السياسات 

.  سياقهم  في  الممكنة والحلول والمشكالت  التحديات  فواستكشا النقدي التفكير في  بفعالية  المشاركين 

  خاص   بتحليل ، واإلقليمي الوطني المستويين على تنفيذه عند  ، التدريب  برنامج إثراء ينبغيو

  بالسياسة  المتعلقة الرئيسية  القضايا تحديد   نحو  المشاركين  التحليل  هذا سيوجه و . الوطني سياقبال

  إلى  التدريبي  البرنامج في  المقدمة واالقتراحات  المواد  تهدفو. البالد  في األسرية والزراعة العامة

  أدلة  على  مبنية  تلك المقترحات  بحيث تكون  التدريب  سياق مع   تكييفه يتم  دليل  بمثابة  تكون  أن

 .   ملموسة

  بالسياسات  السياسة دورة نموذج   وربطالبرنامج  لتطوير أدلة  قاعدة الحالة دراسات  ستوفرو

  المدربون  سيستفيد و . مختلفة ودول  مناطق  في  األسرية  الزراعة  نحو  الموجهة  الملموسة  والبرامج 

  من خالل اكتساب مهارات وتجارب لدى عملية  الخبرات  من  واسعة  مجموعة  من  والمتدربون 

  لجلسات   مدخالت  الحالة دراسة مواد  ستوفرو. السياسة  لدورة المختلفة المراحل تحليلو     التعلم 

عند الشروع في   االعتبار  في  المشاركون  يأخذها أن  يجب  التي  المهمة الجوانب  وتوضح لتدريب ا

  بطريقة     الحالة دراسات  ان يتم  تكرار   المقصود  ليس و. بهم  الخاصة السياسات  صنععملية   

قام     كيف الحالة دراسات  ستوضح ، ذلك من  وبدالً . محدًدا سياقًا  تعكس تجربة  كل ألن  مماثلة

  يؤثر معين تحد   لمواجهة مختلفة  سياسات ذ ي بتصميم وتنف   المصلحة وأصحاب  السياسات  واضعو 

  المتعلقة   مهارات ال صقل و عامة دروس استخالص  إلىويهدف البرنامج   . األسرية  الزراعة على

  تقديم  يتم أن المتوقع ومن  .وتالقح االفكار  و  الحوار خالل  من  المشاركين  لدى  السياسات  صنعب

   المستقبل.  في  جديدة حالة دراسات 

   



 
 

 

Hon. Deputy Chairwoman of Parliamentary Network for Food Security & Nutrition in Africa and the Arab 

World 
Dr. Jihad Al-Fathel 

 

Dear Dr. Jihad Al-Fathel, 

I have the honor to invite you to participate in the Global Exchange Meeting with Parliamentarians, to be 

held online through the Zoom platform, from 14:30 PM to 16:30 PM Rome time on 26 and 27 November 

2020. 

This Global Exchange Meeting with Parliamentarians is a joint initiative of the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) and the International Fund for Agricultural Development (IFAD). It 

builds on the United Nations Decade on Family Farming (UNDFF), a framework for countries to develop public 

policies and investments to support family farming.  

The Global Exchange Meeting with Parliamentarians aims to advance political will, as expressed by 

parliaments, to achieve an enabling policy environment to strengthen family farming at the international 

level, and to collect inputs and contributions from Parliamentarians to further develop the Modular Training 

Program on Public Policies for Family Farming (MTP), following the following objectives: 

• Present and discuss the preliminary structure and content of the MTP;  

• Promote knowledge exchange between Parliamentarians from different regions on policy making 

processes and solutions for family farming, and identify needs and challenges;  

• Collect preliminary inputs, contributions and feedback from Parliamentarians that can be used to 

further develop the content of the MTP;  

• Raise awareness about the MTP, create a community of practice, and identify potential users of the 

capacity development tool. 

Please find attached the concept note about the topics to be addressed during the two days of the Meeting.  

Sessions will be held in English, French and Spanish. 

We would be grateful to receive your confirmation as soon as possible together with a short bio and a photo, 

through the following email (decade-of-family-farming-secretariat@fao.org), in order to coordinate the 

accreditation and provide additional necessary information.  

Access to the Zoom link will be granted upon your confirmation.   

Accept, the assurance of my highest consideration. 

 

 

 
 

Marcela Villarreal, Ph.D. 
Director 

Partnerships and UN Collaboration Division 
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 

UNITED NATIONS (FAO) 
 

 

Ron Hartman 
Director 

Global Engagement, Partnership and Resource 
Mobilization Division 

External Relations and Governance Department 
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

(IFAD) 
 



 

GLOBAL EXCHANGE MEETING WITH PARLIAMENTARIANS ON PUBLIC 
POLICIES AND LEGISLATIONS FOR FAMILY FARMING  
Developing the Modular Training Program on Public Policy Cycles for Family Farming 
IFAD-FAO Project in the framework of the UN Decade of Family Farming 
26-27 November 2020 
 
Regional Round Table  
Challenges and opportunities of policy processes for family farming  
Presentations by Parliamentarians from different regions 
26 November 2020, 15:10-15:50 hrs (CET) 
  
Guidance note for panellists and moderator 
 
Session programme 

 
Thursday, 26 November 2020 
15:10-15:50 hrs (CET) 

Moderator: Ms Marcela Villarreal – Director, Partnerships and UN Collaboration Division, FAO 
Presentation of participants 
 
Speakers: 4 Parliamentarians – ADD NAMES 
 2 rounds of questions: 
 
1. How can public policies and legislations for family farming contribute to sustainable food 

systems in your region/country?   
2. Can you describe the main challenges and key lessons learned from a legislative process 

in support of family farming in your country  

 
Overview 
The virtual session will be a moderated interactive session of ca 40 minutes.  
The session has been designed to reflect on the key challenges and opportunities of policy processes 
for family farming from the perspective of Parliamentarians to support food systems transformation.  
This session will provide essential inputs for further discussions along the 2 days of the Global 
Exchange Meeting. 
 
The flow of the session will be guided by the following two questions  
 
1. How can public policies and legislations for family farming contribute to sustainable food 

systems in your region/country?   
2. Can you describe the main challenges and key lessons learned from a legislative process in 

support of family farming in your country?  
 

To guarantee the dynamic flow of the session, each presenter will be asked to, first, reflect to the 
first question and provide a MAX 3-minute long interventions.  A second round of intervention will 
invite the presenters to share their experiences in MAX 3 minutes related to the second question. 
This will be followed by a wrap up discussion and the possibility to reflect on all the interventions. 
The process will be supported by an on-line Miro board to capture key messages for later discussion. 
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Modular Training Program on Public Policy Cycles for Family Farming  

 United Nations Decade of Family Farming (2019-2028) 
 

The UNDFF and the Modular Training Program 

The Modular Training Program on Public Policy Cycles for Family Farming (MTP) is the first global 

product that IFAD and FAO are jointly developing in the framework of the UNDFF. The MTP will provide 

a capacity development tool to assist the design, development, implementation, and review of 

context-specific public policies and investments to support family farming. The MTP will primarily 

contribute to Pillar 1 of the UNDFF Global Action Plan (GAP), which aims to ‘Develop an enabling policy 

environment to strengthen family farming’. This enabling environment is needed to provide the 

foundation for specific strategies and interventions (under other pillars of the GAP) targeting family 

farming during the Decade and beyond.  

The MTP will apply a holistic perspective to build the knowledge and capacities of state and non-state 

actors on how to develop effective and coherent policies and programs at local, national, regional, and 

global levels – to simultaneously address the economic, environmental, and social concerns of family 

farmers and their communities and contribute to achieving the Sustainable Development Goals (see 

in particular UNDFF GAP Outcomes, Outputs and Indicative Actions under 1.4).  

The training program is being developed through a participatory process, building on the experience 

of researchers, governments, family farmers’ organizations, and FAO and IFAD staff. From the initial 

development of the outline, methodology and content, actors are invited to provide inputs to make 

the MTP more responsive to the diverse realities of family farmers. The MTP is primarily designed to 

facilitate in-person trainings. However, FAO and IFAD will also work to make the MTP available as a 

virtual meeting tool. It will be piloted in at least 3 different regions.  

Walking through the public policy cycle – grounded in a specific context 

The MTP is being designed as an adaptable technical-methodological capacity development tool that 

walks participants through the stages of the public policy cycle. The policy cycle model is an analytical 

framework developed by researchers and practitioners to visualise and analyse public policymaking 

through a series of common steps. It has been used in different policy fields to understand policy 

trajectories, in learning processes, and to provide policy recommendations for future improvements. 

The MTP is adopting a five-phase model (1. Agenda setting, 2. Policy Formulation, 3. Policy adoption, 

4. Policy implementation, 5. Monitoring and Evaluation) to present and discuss the most important 

dimensions of the policy cycle (see Figure 1). 

1 - Agenda-
setting 

2 - Formulation 3 - Policy 
Adoption 

4 - Policy 
Implementation 

5 - Monitoring and 
Evaluation 

How problems are 
framed as public 

and enter into the 
governmental 

agenda 

How different 
alternatives are 
presented and 
discussed by 

actors 

The adoption of 
one alternative and 

the process of 
enacting laws and 

regulations 

How policy 
decisions are put 

into practice 

The assessment of 
outputs, outcomes, 

and impacts 

Figure 1. Five-phase model of the public policy cycle 

Given the great diversity of family farming around the world, and its multidimensional characteristics, 
the general framework of the public policy cycle will be grounded in country-specific family farming 
contexts (e.g. see modules 2, 3, 5, 8-11 of the draft curriculum outlined in Figure 2). In this way, the 
MTP aims to direct the policymaking process towards targeted interventions that match family 
farmers’ locally available resources and specific needs.  

http://www.fao.org/3/ca4672en/ca4672en.pdf
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Learning stages of the MTP  

The design of the MTP follows a sequence of learning stages. The draft design of the five learning stages 
and their possible modules are displayed in Figure 2. The first three stages (1. Context analysis;  2. 
Principles of public polices, 3. The policy cycle model) focus on understanding how public policies may 
need to be tailored to family farming, considering the institutional setting, the set of involved actors, 
the specific policy content, and the public policy phases (as described above). The fourth and fifth 
stages (4. Analytical reflection and 5. Contextualised planning) will structure a path to apply this 
theoretical and practical knowledge to concrete challenges in a given context – to improve policies and 
programs. Each module of the learning process will build on the previous one and feed into the next. 
 

LEARNING STAGE 1 
Context analysis 

LEARNING STAGE 2 
Principles of public 

polices 

LEARNING STAGE 3 
The policy cycle model 

LEARNING STAGE 4 
Analytical reflection 

LEARNING STAGE 5 
Contextualised 

planning 

1. Actors and 
institutions in public 
policymaking - Roles 
and responsibilities 
 
2. Family farming in the 
country context 
 
3. Analysis of the policy 
environment  

4. General concepts of 
public policy 
 
5. Public policies for 
family farming – tools, 
formats, different 
content, and 
pathways for inclusive 
rural development 
 

6. Explore the stages of the 
policy cycle and the factors 
that influence each stage 
 
7. Policy phases: 

- Agenda setting 
- Policy formulation 
- Adoption 
- Implementation 
- Monitoring  

and evaluation 

8. National context 
analysis 
 
9. Country case studies  

 

10. Applying the 
theory to the 
context/country 
 
11. Exercising the 
development of 
context-specific 
policies   
 

Figure 2. Draft learning stages and possible modules (1-11) of the MTP 

Modular Training Program methodology – placing participants at the centre 

The training program is being designed in a modular way, based on an experiential learning approach 
to facilitate a participatory learning process. The process starts from the learners’ own experiences on 
family farming and the policy cycle model and gradually directs their attention towards key aspects of 
context-specific policymaking processes. Different collaborative group work exercises will actively 
involve the participants and engage them in critical thinking, exploring challenges, problems, and 
possible solutions in their context. In its implementation at national/regional levels, the training 
program should be enriched with an analysis of the national context. This analysis will guide 
participants to identify the main issues related to public policy and family farming in the country. The 
materials and suggestions provided in the training program are intended as a guide, to be adapted to 
the training context. 

Built on concrete evidence 

Case studies will provide the evidence base to develop the MTP, linking and illustrating the policy cycle 

model with concrete policies and programs targeted towards family farming in different regions and 

countries. Trainers and trainees will benefit from having a wide spectrum of experiences to learn from 

and reflect on, when analysing the different stages of the policy cycle. Case study material will provide 

inputs to the sessions and demonstrate important aspects to be considered by the participants in their 

own policy-making processes. The case studies are not intended to be replicated in an identical manner 

as each experience reflects a specific context. Rather, the case studies will illustrate how policymakers 

and stakeholders designed and implemented policies to address a particular challenge affecting family 

farming. Through dialogue and reflection, the MTP aims to draw out general lessons and improve 

participants’ policymaking skills. It is expected that new case studies will be introduced in the future. 
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AGENDA (draft) 

GLOBAL EXCHANGE MEETING WITH PARLIAMENTARIANS 

Developing the Modular Training Program on Public Policy Cycles for Family Farming 

26-27 November 2020, 14.30-16.30 (Rome) 

 

Access to the meeting room 

Link:  https://ifad.zoom.us/j/92641981024?pwd=aW1hOFBGTTFwY1lXaktRNEdIK1Uydz09 

Meeting ID: 926 4198 1024  

Passcode: 666996 

 

Simultaneous interpretation is available for English, French and Spanish.  

DAY 1 - OPENING 
Thursday 26 November 2020 

14:30-14:35 
5 minutes 

Welcome 
Ms Marcela Villarreal – Director, Partnerships and UN Collaboration Division, FAO 
Presentation of participants 

14:35-14:50 
15 minutes 

Opening Remarks  
Ms Marie Haga – Associate Vice President, IFAD 
Ms Beth Bechdol – Deputy Director General, FAO (tbc) 

13:40-15:00 
10 minutes 

The UN Decade of Family Farming - Developing an enabling policy environment for 
family farming 
Mr Guilherme Brady – Head of Unit, Family Farming and Partnerships with CSOs, FAO  

15:00-15:10 
10 minutes 

Legislative and regulatory frameworks for family farming – 
Ms Jessica Vapnek - Director, UC Hastings College of the Law 
Mr Simon Blondeau - Legal Officer, FAO 

15:10-15:50 
40 minutes 

Regional Round Table - Challenges and opportunities of policy processes for family 
farming - Presentations by Parliamentarians from different regions 
 
1. How can public policies and legislation for family farming contribute to 

sustainable food systems in your region/country?   
2. Can you describe the main challenges and key lessons learned from a legislative 

process in support of family farming in your country?  
 
Video messages from Family Farmers 

15:50-16:20 
30 minutes 

Plenary Discussion 1. 
What are the main challenges of public policymaking for family farming and some 
solutions, from the perspective of Parliamentarians? 

16:20-16:30 
10 minutes 

Summary and Closing Day 1  
Mr Ron Hartman – Director, Global Engagement, Partnership and Resource Mobilization 
Division – IFAD (tbc) 

https://ifad.zoom.us/j/92641981024?pwd=aW1hOFBGTTFwY1lXaktRNEdIK1Uydz09
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DAY 2 - POLICY SESSIONS 
Friday 27 November 2020 

14:30-14:35 
5 minutes 

Welcome and summary of Day 1 
Mr Maurizio Navarra – South-South and Triangular Specialist, IFAD  
 
Moderator: Mr Jean-Leonard Touadi - Special Coordinator for Parliamentary 
Alliances Team, FAO  

14.35- 14.45  
10 minutes 

Public Policy Cycles for Family Farming – the Modular Training Program 
Mr Luiz Claudio Campos – Public Policy Specialist, IFAD 
Ms Anna Korzenszky – Coordinator, UNDFF Grant, IFAD 

14:45-15:15 
30 minutes 

Plenary Discussion 2 Public Policy Cycle I. 
AGENDA SETTING and POLICY FORMULATION 

15:15-15:45 
30 minutes 

Plenary Discussion 3 - Public Policy Cycle II. 
ADOPTION and further relevant aspects of the policy cycle 

15:45-16:10 
25 minutes 

Plenary Discussion 4 
The way forward and opportunities for implementation of the Modular Training 
Program 

16:10-16:30 
20 minutes 

Summary and Closing 
Mr Guilherme Brady, Head of Unit, Family Farming and Partnerships with CSOs, FAO 
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GLOBAL EXCHANGE MEETING WITH PARLIAMENTARIANS ON PUBLIC 

POLICIES AND LEGISLATIONS FOR FAMILY FARMING1 

Developing the Modular Training Program on Public Policy Cycles for Family Farming 

IFAD-FAO Project in the framework of the UN Decade of Family Farming 
 
When:  26-27 November 2020 
Where: On-line (Zoom) – link to follow upon registration 
 

1. Background - Public policies for family farming, the United Nations Decade of Family Farming 

(2019-2028) 

On 20 December 2017, the United Nations General Assembly proclaimed the UN Decade of Family 
Farming 2019-2028 (UNDFF) to serve as a framework for countries to develop public policies and 
investments to support family farming. By applying a holistic perspective, the UNDFF presents an 
excellent opportunity to contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).  

The UNDFF devotes special attention to the development of an enabling policy environment to 
strengthen family farming (see Global Action Plan Pillar 1) – including through the design of effective 
and coherent public policies, and providing direct support to family farmers, tailored to their 
multidimensional, geographic and socio-economic specificities and to their communities. The enabling 
policy environment to strengthen family farming will underpin further actions delivered through 
Pillars 2 to 7 of the UNDFF, to respond to the current social, economic, and environmental challenges. 

In this context, it is critical to build the capacities of state and non-state actors to design, develop, 
implement, and review context-specific public policies and investments to support family farming (see 
Global Action Plan, Output 1.4.A). In particular, it is instrumental to strengthen and improve legal and 
institutional frameworks including through multilateral cooperation and parliamentary alliances to 
diagnose critical constraints faced by family farmers, to better tailor, prioritize and target 
interventions and investments for the support of family farming (see Global Action Plan, Indicated 
Action 1.4.2.). The Modular Training Program on Public Policy Cycles for Family Farming (MTP) will 
help to better understand these needs, provide appropriate tools, instruments and competencies to 
address the public policy cycle. The MTP is now under development through a participatory process, 
building on the experience of researchers, governments, family farmers’ organizations, 
parliamentarians, representatives of municipalities and FAO and IFAD staff.  

 
2. Rationale - The importance of Parliamentarians in the development of the Modular Training 

Program on the Public Policy Cycles for Family Farming 

Experience shows that in the legislative scope, Parliamentarians are critical actors in the fight to 
eradicate poverty and malnutrition, given their legislative, budgetary and policy oversight roles also 
on innovative proposals in regulatory frameworks. They play a significant role in (establishing an 
enabling policy legislative environment to achieve the 2030 Agenda, in particular SDG2.  

Parliamentarians – today, more than ever considering the global pandemic of COVID-19 – are central 
to developing public policies for family farming for several reasons: (i) They represent citizens and 
make laws to address public problems and promote social and economic development; (ii) They play 
a key role in building, strengthening and updating legal and institutional frameworks; (iii) They 
promote and inform policy dialogue in a participatory way and feed into the drafting of national 
legislations; (iv) They are also involved in allocating financial resources for the implementation of 
national public policies. Finally, they play a fundamental role to oversee governments’ actions on the 
implementation of the enacted laws.   

 
1 Given the limitation and restriction of mobility in the context of COVID-19, the Multi-actor Global Exchange 
Meeting will be delivered as online meetings. 

http://www.fao.org/family-farming-decade
http://www.fao.org/family-farming-decade
http://www.fao.org/3/ca4672en/ca4672en.pdf
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The upcoming Exchange Meeting will build on these different roles and will aim to incorporate 
Parliamentarians’ experiences and knowledge about policy making for family farming into the MTP. 
The Meeting will build on the outcomes of the Roundtable discussion held during the Global Launch 
of the UNDFF dedicated to emphasize the role of parliamentarians in strengthening family farming2, 
and it will directly inform the formulation of the learning material, as part of the review and validation 
process. 

3. Objectives of the Global Exchange Meeting with Parliamentarians 

- Promote knowledge exchange and experiences between Parliamentarians from different 
regions on policy making processes and solutions for family farming, and identify needs and 
challenges in the legislative process to support inclusive laws and policies for family farming;  

- - Identify successful experiences of legislative processes with results that promote policies and 
laws and possibilities to expand the "role of the law" to strengthen inclusive policies for family 
farming; 

- Collect inputs, contributions and feedback from Parliamentarians that can be used to further 
develop the content of the MTP; 

- Raise awareness about the MTP and identify potential users of the capacity development tool. 
- Develop an enabling environment for a global policy dialogue on Family Farming and its impacts 

on Food Security and Nutrition.  

4. Expected outputs  

- Collection of key success factors and critical constraints faced by parliamentarians to better 
tailor, prioritize and target programs, policies, interventions and investments for the support of 
family farming in their countries; 

- Improved knowledge on how to build bridges with parliamentarians to promote legislative 
coordination between the law making and public policies adoption, and enhance legislative 
oversight on the implementation, both at regional or national level, thus creating an enabling 
policy environment for family farming; 

- Collection of suggestions and potential inputs for the development of the MTP;  
- List of countries/users that are potentially interested to apply the tool (e.g. for piloting). 

5. Draft agenda 

DAY 1 - OPENING 
Thursday 26 November 2020 

DAY 2 - POLICY SESSIONS 
Friday 27 November 2020 

 

Opening of the GEM - The UNDFF and the role of Parliamentarian 

in developing an enabling policy environment for family farming 

Legislative and regulatory frameworks for family farming – a new 

study by FAO 

Regional Round Table - Challenges and opportunities of policy 
processes for family farming presented by Parliamentarians  

Discussion - What are challenges and solutions of public policy 

making for family farming from the perspective of 

Parliamentarians? 

 

Public Policy Cycle 1– Agenda setting and policy 

formulation 

Public Policy Cycle 2 – Adoption and further relevant 

aspects of the policy cycle 

Discussion -The way forward and opportunities for 

implementation of the Modular Training Program 

Closing 

 

 
2  Some key points emphasized: the role of Parliamentarians in transforming societies through legislation and create an enabling 
environment for family farming; the critical role that legislation plays in supporting family farmers; the importance of legislation 
facilitating access to financing, markets and technologies, ensuring generational succession in farming and promoting the production of 
safe and healthy food; and the vital importance of family farmers’ registries to ensure that policies are well-targeted and monitored. 

http://www.fao.org/partnerships/parliamentary-alliances/news/news-article/en/c/1197577/
http://www.fao.org/partnerships/parliamentary-alliances/news/news-article/en/c/1197577/
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شكر وتقدير

تعرب منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
 )IFAD( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )الفاو(

واألمانة المشتركة لعقد األمم المتحدة للزراعة 
األسرية )UNDFF( برئاسة مارسيال فياريال )مديرة 

شعبة الشراكات في منظمة األغذية والزراعة( 
وآشواني كيه موثو )مديرة شعبة االنخراط 
العالمي والعالقات متعددة األطراف في 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية( عن شكرها 
لجميع من ساهموا في تصميم خطة العمل 
العالمية لعقد األمم المتحدة للزراعة األسرية 

.)2028-2019(

ونتقدم بشكر خاص إلى اللجنة التوجيهية الدولية 
لِعقد األمم المتحدة للزراعة األسرية لما قدمته 

من توجيهات إستراتيجية ومساهمات في تطوير 
خطة العمل.

وننوه إلى أنه قد قام بتقديم التوجيه الفني 
غيليرمي برادي )رئيس قسم الزراعة األسرية 

والشراكات مع وحدة منظمات المجتمع المدني، 
في منظمة األغذية والزراعة( وتوربين نيلسون 

)كبير أخصائيي االنخراط العالمي في شعبة 
االنخراط العالمي والعالقات متعددة األطراف 

في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(.

وترأس عملية التشاور وصياغة خطة العمل 
العالمية آنا كورزينزكي )الفاو( وإدواردو كالزا 

بيني )الفاو(. وُقدمت مساهمات كبيرة من ِقبل 
سارة حسن )الفاو( وماريو أكونزو )الفاو( وديفيد 

سوتي )الصندوق الدولي للتنمية الزراعية( وجيف 
كامبل )الفاو( وجوني زاباتا )الفاو( وصوفي 

غرويلز )الفاو( وسفيا سينيسي )الفاو( وآنا رابازو 
)الفاو(. نتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى كٍل 

من رودريجو كاستانييدا-سيبولفيدا )الفاو( وكايو 
تاكينوشيتا )الفاو( ومانويل كالروس أوفييدو 

)الفاو( وسارة دانجيلو )الفاو( وفيوال بارولي على 
الدعم الذي قدموه.

وُشكر خاص إلى منظمات المزارعين األسريين 
 العالمية، الحركة الدولية للمزارعين الريفيين

)VIA CAMPESINA( والمنظمة العالمية للمزارعين 
والمنتدى الريفي العالمي على التزامهم 

ومساهماتهم المستمرة. كما نشكر بشكل خاص 
جميع أعضاء اللجنة الفاو التقنية المعنية بعقد 

األمم المتحدة للزراعة األسرية )التي تتألف من 
فرق البرامج االستراتيجية والمكاتب اإلقليمية 

لمنظمة األغذية والزراعة(، وكذلك شعبة االنخراط 
العالمي والعالقات متعددة األطراف التابعة 

للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وشعبة 
البحوث وتقدير األثر، وشعبة اإلنتاج المستدام 

واألسواق والمؤسسات الذين قدموا مالحظات 
منتظمة على خطة العمل العالمية أثناء وضعها. 

كما نتوجه بالشكر إلى قسم الزراعة األسرية 
والشراكات مع وحدة منظمات المجتمع المدني، 

وفريق االستثمارات الزراعية المسؤولة، وفرع 
السياسات واالقتصاد والمؤسسات في إدارة 
مصايد األسماك وتربية األحياء المائية، وإدارة 

المناخ والتنوع البيولوجي واألراضي والمياه 
وشعبة التغذية والُنظم الغذائية، التابعين 

للمنظمة، لما قدموه من مساهمات. وأخيًرا، 
كل التحية والتقدير الواجبين إلى عمل أخصائيي 

االتصاالت في المنظمة وفي الصندوق الدولي 
الزراعية. للتنمية 
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تقف الزراعة اليوم على مفترق طرق. تواجه 
ضغوًطا متزايدة لتوفير أغذية كافية ومكلفة 

ومغّذية لعدد متزايد من السكان، لمواجهة تغير 
المناخ وتدهور الموارد الطبيعية، بما في ذلك 

ندرة المياه واستنزاف التربة وفقدان التنوع 
البيولوجي. أدت أوجه التفاوت االجتماعي 

واالقتصادي المنتشرة والمستمرة بين المناطق 
الريفية والحضرية إلى مستوى لم يسبق له 
مثيل من التحضر، والمدن التي لديها قدرة 

استيعابية محدودة تواجه قضايا تتعلق بالتهميش 
االجتماعي والصراع في بعض األحيان.

إلطعام العالم والقيام بذلك بشكل مستدام، 
من الضروري حدوث تحول عاجل وجذري 

في نظمنا الغذائية. لكي تكون اإلجراءات 
تتناول مجموعة  التحويلية فعالة، يجب أن 

معقدة من األهداف المترابطة التي تشمل 
والبيئية.  واالجتماعية  االقتصادية  األبعاد 

يحتل المزارعون األسريون - بمن فيهم الرعاة 
وقوم الصيادين والغابات والسكان األصليون 

ومجموعات أخرى من منتجي األغذية - لب هذه 
المسألة. فهي توفر غالبية األغذية في العالم، 

وهي أكبر المستثمرين في الزراعة والعمود 
الريفي. االقتصادي  للهيكل  الفقري 

المتحدة  أعلنت األمم  التحديات،  في ضوء هذه 
-2019) للزراعة األسرية  المتحدة  عقد األمم 

2017، مما  2028( في كانون األول / ديسمبر 
للتصدي  استثنائية  فرصة  الدولي  للمجتمع  أتاح 

للزراعة األسرية من منظور كلي، من أجل 
النظم  الراهن  الوقت  كبيرة في  تحوالت  تحقيق 

التنمية  خطة  تحقيق  في  ستسهم  التي  الغذائية 
.2030 لعام  المستدامة 

من خالل وضع الزراعة األسرية في قلب جدول 
األعمال الدولي لمدة عشر سنوات، يوفر 

عقد الزراعة األسرية هذا فرصة غير مسبوقة 
أنحاء أنظمة  لتحقيق تغيير إيجابي في جميع 
المزارعون األسريون  العالمية. أثبت  األغذية 

قدرتهم على تطوير استراتيجيات جديدة وتقديم 
والبيئية  االجتماعية  للتحديات  مبتكرة  استجابات 
الناشئة. إنهم ال ينتجون الطعام  واالقتصادية 

فقط. وهي تؤدي في الوقت نفسه الوظائف 
للتنوع  والثقافية، وهي حماة  البيئية واالجتماعية 

الطبيعية  المناظر  على  والحفاظ  البيولوجي، 
المجتمعي والثقافي.  التراث  والحفاظ على 

عالوة على ذلك، لديهم المعرفة إلنتاج طعام 
المحلية. التقاليد  مغذي ومناسب ثقافيًا كجزء من 

في الواقع، ال يوجد شيء أقرب إلى نموذج 
اإلنتاج الغذائي المستدام من الزراعة األسرية. 

المزارعون األسريون، عند دعمهم  يتمتع 
بالسياسات والبرامج اإليجابية، بقدرة فريدة 

على معالجة فشل نظام الغذاء العالمي الذي، 
بينما ينتج ما يكفي من الغذاء للجميع، ال يزال 

يهدر ثلث األغذية المنتجة، ويفشل في الحد من 
التغذية، وحتى  الجوع واألشكال المختلفة سوء 

يولد عدم المساواة االجتماعية.

لعقد األمم المتحدة  العالمية  تمثل خطة العمل 
للزراعة األسرية (2019-2028( نتيجة ملموسة 

لعملية تشاور عالمية شاملة وشاملة تضم 
المختلفين حول  مجموعة واسعة من الشركاء 
العالم. الغرض من الخطة هو حشد إجراءات 

التي  التحديات  للتغلب على  ملموسة ومنسقة 
المزارعون األسريون، وتعزيز قدرتهم  يواجهها 

المحتملة  الفوائد  تحقيق  وبالتالي  االستثمارية، 
تحويل مجتمعاتنا ووضع  لمساهماتهم في 

حلول مستدامة طويلة األجل.

مع إطالق عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية 
)2019-2028(، نؤكد من جديد عزمنا والتزامنا 

بدعم اإلجراءات المتضافرة لتحقيق طموحات خطة 
التنمية المستدامة لعام 2030، وتكثيف التدخالت 

من أجل تحقيق بيئة صحية ومرنة نظام الغذاء 
المستدام. دعونا نضع الزراعة األسرية في المركز 

لقيادة هذا التحول لهذا العقد وما بعده.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
العام   المدير 

المتحدة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم 

أنغبو جيلبير 
 رئيس 

الزراعية للتنمية  الدولي  الصندوق 
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معلومات عامة

يوفر ِعقد الزراعة األسرية فرصة استثنائية لألمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة 
شاملة وتعاونية ومتماسكة. إن وضع الزراعة األسرية وجميع نماذج اإلنتاج األسري1 في محور التدخالت 

لمدة عشر سنوات، سوف يسهم في عالم خاٍل من الجوع والفقر، حيث ُتدار فيه الموارد الطبيعية 
بشكل مستدام، على أال يترك أحدًا خلف الركب، وهو ما يتفق مع أهم التزامات خطة عام 2030.

ويمتلك المزارعون األسريون إمكانات فريدة ألن يصبحوا عوامل رئيسية في استراتيجيات التنمية. 
وُتعد الزراعة األسرية الشكل المهيمن من الزراعة في قطاع اإلنتاج الغذائي والزراعي2 في كل 

80 في المائة من األغذية في العالم من حيث  من البلدان المتقدمة والنامية، حيث ُتنِتج أكثر من 
القيمة.3 وبالنظر إلى الطبيعة المتعددة األبعاد للزراعة األسرية والمزرعة نجد أن هناك تشابك قوي 
بين األسرة، وإنتاج األغذية، والحياة في المنزل، وملكية المزارع والعمل فيها، والمعارف التقليدية 

والمستقبل. والحاضر  والماضي  المبتكرة،  الزراعية  والحلول 

2014، الذي تم تصنيفه باعتباره سنة األمم المتحدة  وتكتسب الزراعة األسرية اهتماًما عالمًيا منذ عام 
الدولية للزراعة األسرية. ومن خالل تخصيص سنة دولية للزراعة األسرية، أعادت األمم المتحدة 
وضع الزراعة األسرية في صميم السياسات الزراعية والبيئية واالجتماعية في جداول األعمال 

الوطنية وحققت تحواًل نحو تنمية أكثر مساواة وتوازًنا.4 وشجعت السنة الدولية لألغذية والزراعة 
197 دولة،  على إجراء عملية قوية للحوار السياسي بين الدول األعضاء في المنظمة البالغ عددها 

وشاركت فيها جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، مما أسفر عن صياغة السياسات والبرامج واألنشطة 
الزراعة األسرية.5 وتم إنشاء منصات متعددة الجهات  والترتيبات المؤسسية الوطنية واإلقليمية لدعم 
50 لجنة وطنية معنية بالزراعة األسرية من أجل الحوار حول السياسات،  الفاعلة، بما في ذلك حوالي 

مما نتج عنه االلتزام السياسي القوي تجاه الزراعة األسرية )اإلعالنات السياسية رفيعة المستوى 
الوطني واإلقليمي(.6 المستويين  المدني على  المجتمع  وتعبئة 

وفي ضوء اإلنجازات التي حققتها السنة الدولية للزراعة األسرية، ونتيجة لحملة السنة الدولية للزراعة 
األسرية + 10 التي ُأطلقت في 20 ديسمبر 2017، أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة، في دورتها 

الثانية والسبعين، الفترة 2019-2028 ِعقًدا لألمم المتحدة للزراعة األسرية.7 ويعمل عقد األمم 

في هذه الوثيقة، تشير فكرة الزراعة األسرية إلى جميع أنواع نماذج اإلنتاج التي ترتكز على األسرة في مجاالت الزراعة  1
والغابات وصيد األسماك والرعي وتربية األحياء المائية، وتشمل الفالحين والسكان األصليين والمجتمعات التقليدية وصيادي 

األسماك ومزارعي الجبال ومستخدمي الغابات والرعاة.
في هذه الوثيقة، تشير الزراعة إلى المحاصيل والماشية ومصايد األسماك )الصيد وتربية األحياء المائية( والحراجة. 2
منظمة األغذية والزراعة، عام 2014. حالة األغذية والزراعة. االبتكار في الزراعة األسرية، روما، منظمة األغذية والزراعة. 3
 غراتزيانو دا سيلفا، جيه 2014. ثورة الزراعة األسرية. مقالة رأي. متوفر على الرابط التالي: 4

./www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/faodg-opinionarticles/.../c/212364
تشمل بعض األمثلة المهمة سياسة البذور التي تم إصالحها في غامبيا )إنشاء مجلس للبذور، الذي بناء عليه حصلت  5

منظمات المجتمع المدني على ثالثة مقاعد(؛ المرسوم 2014/1030 في األرجنتين )إنشاء أمانة الدولة للزراعة األسرية(.
من بين أمور أخرى: أصدرت القمة السادسة لوزراء الزراعة في برلين )ألمانيا، 18 يناير 2014( في المنتدى العالمي لألغذية  6

والزراعة إعالًنا وقعه 65 وزيرًا لدعم الزراعة األسرية؛ واإلعالن الصادر عن رؤساء دول وحكومات جماعة دول أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي/ هافانا، كوبا، في الفترة  28-29 يناير 2014/؛ والمؤتمر الوزاري للسنة الدولية للزراعة األسرية آلسيا 

والمحيط الهادئ )شيناي، الهند، 7 أغسطس 2014(؛ واإلعالن الخاص بالزراعة األسرية الذي اعتمده برلمان أمريكا الالتينية 
)في 26 أغسطس 2014(.

 الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة الثانية والسبعين، 239/72. عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية )2028-2019(،  7
.)239/A/RES/72(
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المتحدة للزراعة األسرية كإطار عمل للبلدان لوضع سياسات عامة واستثمارات لدعم الزراعة األسرية 
والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة. وسيعالج اإلطار موضوع الزراعة 

األسرية من منظور كلي للقضاء على الفقر في الريف بجميع أشكاله وأبعاده، مع إعطاء أهداف 
التنمية المستدامة دوًرا رئيسًيا في االنتقال نحو ُنظم غذائية ومجتمعات أكثر استدامة. ولضمان نجاح 

عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية، يجب دعم العمل بسياسات متماسكة شاملة فيما بين القطاعات، 
بحيث تتزامن في التعاطي مع األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية للتنمية الزراعية والريفية.

ولإلشراف على تنفيذ عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية، تم إنشاء لجنة توجيه دولية، تتألف من 
ممثلين عن الدول األعضاء ومنظمات المزارعين األسريين. وتدعم األمانة المشتركة بين منظمة 

الدولية لعقد األمم المتحدة  التوجيهية  اللجنة  الزراعية  للتنمية  األغذية والزراعة والصندوق الدولي 
األسرية.8  للزراعة 

الزراعة األسرية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030

التزامًا سياسيًا قويًا على المستويات الوطنية واإلقليمية  سيوجه عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية 
والعالمية، بروح من الشراكة والتضامن العالميين، ال سيما دعم تهيئة بيئة مواتية لتمكين المزارعين 

الرئيسية تحديد وتنفيذ سياسات وإجراءات ملموسة مرتبطة  العوامل  األسريين ودعمهم. وتشمل 
بطرق استثمار فعالة ويمكن التنبؤ بها. ومع وضع ذلك في االعتبار، تساهم هذه العملية التي 
10 سنوات بشكل أساسي في خطة التنمية لعام 2030 من خالل إحياء الشراكة العالمية  مدتها 

17 من أهداف التنمية  من أجل التنمية المستدامة والمساعدة في تعبئة وسائل التنفيذ )الهدف 
المستدامة(. ويمكن لعقد األمم المتحدة للزراعة األسرية كتحالف متعدد أصحاب المصلحة أن يعزز 
الشراكة العالمية المتجددة من أجل التنمية من خالل ما يلي: تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب 

وبين الجنوب والجنوب والتعاون الثالثي واإلقليمي والدولي مع التركيز على تبادل المعرفة واالبتكار 
المخصص للزراعة األسرية )المقصد 17.6(؛ وتعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات الفعال 

والمستهدف في البلدان النامية لدعم الخطط الوطنية للتنمية المستدامة )17.9(؛ ودعم اإلجراءات 
المتعددة أصحاب المصلحة )17.16(،  للتنمية المستدامة، بدعم من الشراكات  المشتركة والمنسقة 

من بين أمور أخرى.

وفي إطار هذه الشراكة العالمية المحّسنة، يهدف عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية إلى تعزيز 
الزراعة األسرية وتشجيع األنظمة الغذائية المتنوعة والمبتكرة مع المساهمة في خطة عام 2030 
بطريقة أكثر شمواًل وتماسكًا. وتتوافق ركائز العمل السبعة المحددة )انظر أدناه( كلبنات أساسية 

لتنفيذ عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية، توافًقا تاًما مع روح إطار أهداف التنمية المستدامة 
التالي: النحو  التوجيهية على  ومبادئه 

األسرية9 الزراعة  مفهوم 
اإلنتاج  لتنظيم  الزراعية األسرية( هي وسيلة  )بما في ذلك جميع األنشطة  الزراعة األسرية 

تديرها  التي  المائية  األحياء  والرعي وتربية  والغابات وصيد األسماك  الزراعة  في مجاالت 
النساء والرجال.  العمل األسري لكل من  الغالب على  وتقوم بها األسرة، وتعتمد في 

الوظائف  بين  التطور وتجمعان  والمزرعة، وتتشاركان في  بين األسرة  ترابط  وهناك 
والثقافية. واالجتماعية  والبيئية  االقتصادية 

يتوافر المزيد من المعلومات عن آلية الحوكمة في األمم المتحدة في عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية )2028-2019(  8
وثيقة توجيهية.

التعريف المفاهيمي الذي اقترحته اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للزراعة األسرية. منظمة األغذية والزراعة، عام  9
2014، حالة األغذية والزراعة. االبتكار في الزراعة األسرية، ص9.
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عدم ترك أحدًا خلف الركب: يمكن للعديد من العوامل - بما فيها العوامل االجتماعية 	 
والسياسية واالقتصادية - أن تساهم في تعرض أي شخص أو مجموعة للضعف أو الفقر 

أو سوء التغذية أو قلة الفرص أو تدني مستوى الحياة. وعالوة على ذلك، تتداخل أوجه عدم 
المساواة "القائمة على الفئات". وثمة تحٍد رئيسي متمثل في "عدم إهمال أحد" هو تعلم 

كيفية التعرف على العالقات بين هذه العوامل المختلفة واالستجابة لها، وكيفية الجمع بينها، 
الركائز المختلفة لخطة  مما يتطلب اتخاذ إجراءات في جميع أهداف التنمية المستدامة. وتتناول 

عمل عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية )مع إشارة أكثر تحديدًا إلى الركيزة الخامسة بشأن 
الثانية والثالثة بشأن النساء  الرفاه االجتماعي واالقتصادي والقدرة على التصدي، والركيزتان 

والشباب( القضايا التي يمكن أن تعالج عدم المساواة والتمييز والتهميش. ويساعد تحقيق 
تقدم نحو رفاه المزارعين األسريين في تحويل طاقاتهم إلى حقيقة، مما يجعلهم عوامل تغيير 

المتعددة. المستدامة  التنمية  تساهم في تحقيق أهداف 

المزارعون األسريون هم الفاعلون الرئيسيون. وتسمح لهم وظائفهم المتعددة 	  تعدد األبعاد: 
بالتصرف بشكل كلي في مختلف جوانب التنمية المستدامة ذات الصلة. فعلى سبيل 

المثال: إنهم ينتجون معظم األغذية في العالم، وال سيما األغذية التي يستهلكها فقراء 
التنوع البيولوجي، ويديرون الموارد الطبيعية والنظم  الريف والحضر؛ وهم يحافظون على 

التقليدية ويتقاسمونها، ويسهمون في قدرة  المعارف  اإليكولوجية، ويحافظون على 
المواجهة، وعند تمكينهم، يضيفون قيمة اقتصادية  األشخاص والنظم اإليكولوجية على 

ويعززون النمو االقتصادي الشامل. وتهدف ركائز عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية إلى 
البيئة  دمج األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة - النمو االقتصادي واالندماج االجتماعي وحماية 

- وكذلك دعم المشاركة والشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة. وتسمح كل ركيزة بالعمل 
المتكامل في أهداف متعددة ومترابطة من أهداف التنمية المستدامة مع تحقيق فوائد 

أبعاد االستدامة والتنمية. متراكمة عبر 

نهج لتعزيز الصالت: بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على اعتماد أهداف التنمية 	 
المستدامة، ال يزال العديد من البلدان يكافح من أجل تنفيذ خطط شاملة، والتي ُتعد 

التنمية  أبعاد  للتجزئة ولترابطها. وبحكم تعدد  التنمية المستدامة  أساًسا لعدم قابلية أهداف 
التنمية المستدامة مرتبطة بشكل ال يتجزأ ببعضها البعض. وتساعد  المستدامة، فإن أهداف 
ركائز عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية في تحديد الصالت بين أهداف التنمية المستدامة، 

وتيسير تحديد األولويات، وكذلك الخطط الشاملة والترتيبات المؤسسية. ووضع الصالت 
المعقدة للتنمية في االعتبار يقلل من مخاطر أن تقوض اإلجراءات الخاصة بكل قطاع بعضها 

البعض، في حين يساعد على تحليل المبادالت وأوجه التآزر بين النتائج المتوقعة. وفي نهاية 
المطاف، فإن هذا يعزز تنفيذ خطة عام 2030 مع تقديم النتائج المتوقعة لعقد األمم المتحدة 

للزراعة األسرية بكفاءة أعلى. ويوجد أدناه وصف أكثر تفصياًل للصالت التي تعززها الركائز 
المختلفة لخطة عمل عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية.

وسائل التنفيذ: تم تحديدها في خطة عام 2030، وتشمل التمويل و/أو التجارة و/أو بناء 	 
القدرات و/ أو العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وبيئة السياسات والشراكات. وهي تمكن من نشر 
أهداف التنمية المستدامة بأقصى إمكاناتها. ويركز عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية تحديًدا 

على االبتكار وتبادل المعرفة وبناء القدرات والوصول إلى التكنولوجيا و/ أو نقلها كأساس 
المتكاملة  المجموعات  إجراءات واستراتيجيات فعالة تدعم بشكل فعال تحقيق مختلف  لصياغة 
من أهداف التنمية المستدامة من خالل تحقيق ركائزها/نتائجها المحددة. وبعبارة أخرى، يمكن 
أن يساعد عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية في تحديد وتعبئة وسائل التنفيذ من أجل دعم 

أهداف التنمية المستدامة، وخاصة على المستوى الُقطري، وفي زيادة الوعي بأوجه االحتياج 
العالمي واإلقليمي والوطني والمحلي. التنفيذ على الُصعد  إلى وسائل 



*

تطبق الزراعة األسرية الممارسات 
الزراعية المرنة وذات اإلنتاجية 
العالية 

إن الوصول إلى الموارد والمدخالت 
اإلنتاجية والتغذية األفضل يطلق 
العنان لطاقاتهم اإلنتاجية

تساهم الزراعة األسرية في 
تحويل النظم الغذائية لجعلها أكثر 
استدامة

يجب أن تدعمهم السياسات في الحد 
من فاقد األغذية وإدارة الموارد 
الطبيعية بشكل مستدام وفعال

المزارعون األسريون لديهم القدرة 
على تعزيز التخفيف من آثار تغير المناخ 
على امتداد النظم الغذائية

يُعد تحسين قدرتهم على مواجهة الصدمات 
المتعلقة بالمناخ شرًطا مسبًقا إلطالق 
العنان لقدراتهم

تحافظ الزراعة األسرية على التنوع 
البيولوجي والبيئة والثقافات

إن مساعدتهم على التغلب على اآلثار 
السلبية للتدهور البيئي على الزراعة 
هي نقطة االنطالق الضرورية

يمكن أن تتحول الزراعة األسرية 
البسيطة من الكفاف إلى خلق فرص 
مدرة للدخل في المناطق الريفية

ُتعد سياسات الحماية االجتماعية وسبل 
العيش المتسمة بالصمود عنصرين أساسيين 
في الخروج من براثن الفقر وتوفير الفرص

الزراعة األسرية تدعم 
أهداف التنمية المستدامة

الزراعة األسرية تدعم 
أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية 
المستدامة 
تدعم الزراعة 

األسرية

يوفر المزارعون األسريون ومنظماتهم 
مجموعة واسعة من الخدمات 
للمجتمعات الريفية والحضرية

من شأن االعتراف بهم وسماع صوتهم 
وتوفير البيئة التمكينية لهم أن تدعم 

إمكاناتهم التحويلية

يقدم المزارعون األسريون 
ومنظماتهم خدمات ريفية شاملة 
ويساهمون في التنمية اإلقليمية

ُيعد تحسين الوصول إلى الخدمات 
األساسية وتنمية القدرات في المناطق 

الريفية أمًرا أساسًيا لجعلها عوامل للتغيير

تمثل المزارعات ضرورة لتحقيق نظم 
غذائية مستدامة ومنتجة وشاملة

تعد المساواة بين الجنسين في الوصول 
إلى الموارد والتكنولوجيا والمشاركة في 

صنع القرار خطوة أساسية نحو العالم 
الذي نريده

عت الزراعة األسرية النظم الغذائية التي  نوَّ
يمكن أن تخلق فرص عمل في المناطق 

الريفية وتؤثر بشكل إيجابي على التنقل بين 
الريف والحضر، وخاصة للشباب

الوصول إلى البنية التحتية والتكنولوجيا واالبتكارات 
المخصصة التي تلبي احتياجاتهم هو ما يحتاجون إليه 

لتحسين مستقبلنا المشترك

تستخدم الزراعة األسرية نظم غذائية تعزز 
التكامل المستدام بين المناطق الحضرية 

والريفية من خالل حلول سوق مبتكرة

يكمن تخطيط السياسات الداعمة وحماية 
تراثهم الثقافي والطبيعي في صميم هذه 

الرؤية التحويلية

الشكل 1
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التحديات التي تواجه النظم الغذائية والزراعة األسرية

تواجه النظم الغذائية تحديات ملحة بشكل متزايد مثل الجوع واألمراض المرتبطة بالنظام الغذائي، 
والحاجة إلى تزويد عدد متزايد من سكان العالم بأغذية كافية وصحية، والحاجة إلى الحد من فاقد 

األغذية والمهدر منها، ونضوب الموارد الطبيعية، وزيادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري، والتدهور 
البيئي، وتغير المناخ وما يرتبط به من صدمات وضغوطات.10

التقليدية والرعاة  الفالحون والسكان األصليين والمجتمعات  المزارعون األسريون، بمن فيهم  يمتلك 
وصيادو األسماك ومزارعو الجبال والعديد من الفئات األخرى من منتجي األغذية، إمكانات فريدة 

التنمية  زراعة األغذية وإنتاجها ومعالجتها وتوزيعها، مما يعزز  التحويلية في كيفية  التغييرات  لتعزيز 
اإلقليمية.11

إن تمكين ودعم المزارعين األسريين من الوصول إلى أنظمة زراعية متنوعة وابتكارية وديناميكية 
يمكن أن يزيد من توفر األطعمة المغذية المنتجة على نحو مستدام والمالئمة ثقافيًا، وهو األمر 

الذي يمكن أن يحفز النظم الغذائية الصحية ويشجع في الوقت نفسه التحول إلى ُنظم غذائية محددة 
حسب السياق وتتسم بالتنوع والقدرة على التصدي واالستدامة.

ويمكن أن توفر النظم الغذائية القابلة للتطبيق التي يتمحور بناؤها على المزارعين األسريين فرًصا 
اقتصادية جديدة وفرص عمل جذابة. كما أنها تعزز الخدمات الريفية )التي تعد مكملة لألنشطة الزراعية(، 

بينما تعمل في الوقت نفسه على زيادة الصالت وأوجه التآزر بين الريف والحضر من خالل سلسلة 
إمدادات غذائية قصيرة، والتي يمكن أن توفر حلواًل واعدة للحد من فاقد األغذية والمهدر منها.

ويسمح تعدد وظائف المزارعين األسريين فيما يتعلق بأدوارهم داخل المجتمع وكقائمين على رعاية 
البيولوجي  التنوع  البيئة باستخدام وإدارة الموارد الطبيعية بطريقة فعالة ومستدامة، مثل حفظ 

واستخدامه بشكل مستدام، ومنع استنزاف التربة وتلوث المياه والتدهور البيئي. كما أنه يشجع 
اإلدماج االجتماعي واإلنصاف، والحفاظ على/ نقل المعارف والثقافة، وتوفير خدمات النظام 

الطبيعية. المناظر  وإدارة  اإليكولوجي، 

البيئية  التحديات  التعقيد سياسات وإجراءات مترابطة كافية تواجه بشكل متزامن  ويتطلب هذا 
لمجتمعنا. واالقتصادية  واالجتماعية 

منظمة األغذية والزراعة، عام 2017. مستقبل األغذية والزراعة: االتجاهات والتحديات. منظمة األغذية والزراعة، روما. 10
انظر على سبيل المثال هيريرو، وآخرون. عام 2017، الزراعة وجغرافيا إنتاج المواد الغذائية لالستخدام البشري: تحليل متعدد  11

التخصصات. صحة الكوكب The Lancet Planetary Health، 1: e33-e42؛ غرايب وآخرون. 2016، حالة المزارع األسرية في 
العالم. World Development، 87: 1 15؛ لودير وآخرون. 2016، عدد المزارع وحجمها وتوزيعها ومزارع صغار المزارعين 

والمزارع األسرية في جميع أنحاء العالم؛ World Development، 87: 16-29؛ فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن 
الغذائي والتغذية 2016. التنمية الزراعية المستدامة لألمن الغذائي والتغذية: ما أدوار الثروة الحيوانية؟ تقرير من فريق الخبراء 

الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العالمي. روما؛ فريق الخبراء، 2017. الحراجة 
المستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. تقرير من فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية في 

لجنة األمن الغذائي العالمي، روما، 45؛ فريق الخبراء 2014. مصايد األسماك وتربية األحياء المائية المستدامة من أجل 
تحقيق األمن الغذائي والتغذية. تقرير من فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية. روما، إيطاليا، 

يونيو 2014؛ فريق الخبراء 2013. االستثمار في الزراعة القائمة على أصحاب الحيازات الصغيرة من أجل األمن الغذائي. تقرير 
من فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العالمي. روما، لجنة األمن 

الغذائي العالمي؛ Van der Ploeg، J.D. 2010. فالحو القرن الحادي والعشرين: تم إعادة النظر في مناقشة تحويل المنتجات 
إلى سلع. Journal of Peasant Studies، 37 )1(: 1-30؛ De Schutter، O. 2010. الزراعة البيئية والحق في الغذاء. تقرير مقدم 

إلى مجلس حقوق اإلنسان A/HRC/16 8/49، الدورة السادسة عشرة. نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، األمم المتحدة.
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خطة العمل

الغرض العام

تهدف خطة العمل العالمية لعقد األمم المتحدة للزراعة األسرية )2019-2028(12 إلى تسريع 
الذين يشكلون  المزارعين األسريين،  المتخذة بطريقة جماعية ومتماسكة وشاملة لدعم  اإلجراءات 

المستدامة. للتنمية  الرئيسية  العوامل 

وبالنظر إلى عدم التجانس الكبير للمزارع األسرية في جميع أنحاء العالم، فمن غير المرجح أن تكون 
توجيهات السياسة العامة مالئمة لجميع المزارعين األسريين.13 ومن أجل دعم الزراعة األسرية 

الخاصة وتطوير  الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية  النظر في خصائصها  بفعالية، من الضروري 
تدخالت محددة حسب السياق تركز على السمات الواضحة لفئات المزارعين األسريين المعنيين، مع 

االعتماد على الموارد والقدرات المتاحة محلًيا.

وتهدف هذه الخطة إلى تقديم إرشادات مفصلة للمجتمع الدولي، بما في ذلك: الحكومات المحلية 
والوطنية، والبرلمانيون، والوكاالت المتخصصة وغيرها من هيئات األمم المتحدة ذات الصلة، 

للزراعة األسرية المتحدة  رؤية عقد األمم  بيان 

فيه  تتمتع  والمستدامة،  والصحية  المتنوعة  والزراعية  الغذائية  النظم  فيه  تزدهر  عالم  نحو 
بكرامة  المستوى  عالية  حياة  بنوعية  التصدي  على  القادرة  والحضرية  الريفية  المجتمعات 

والفقر. الجوع  وخالية من  وإنصاف 

الرؤية. لتحقيق هذه  الزراعة األسرية ضرورية  وُتعد 

احتياجات  االعتبار  تأخذ في  التي  المالئمة،  واللوائح  والبرامج  السياسات  تحمي  أن  يجب 
للمزارعين  االقتصادية  والقدرة  والشمول  الوكالة  نطاق  ع  وُتوسِّ والمقبلة،  الحالية  األجيال 

التنمية  األسريين في صميم  المزارعين  تنوع  تركيز  تعيد  أن  أيًضا  األسريين. ويجب 
المستدامة، األمر الذي يسهم في خطة عام 2030. ويجب أن تبدأ هذه المسيرة اآلن.

تم تصميم خطة العمل العالمية من خالل عملية تشاور عالمية تجمع مساهمات من جميع الجهات الفاعلة المعنية في  12
جميع أنحاء العالم عن التحديات واألولويات والمساهمات الممكنة للزراعة األسرية في الزراعة المستدامة والحراجة ومصائد 

األسماك على مختلف المستويات. وتشمل البيانات التي تم جمعها العناصر الرئيسية لحوالي 60 محادثة مباشرة )مقابالت 
شبه منظمة( مع ممثلي مختلف أصحاب المصلحة )ممثلين حكوميين ومزارعين أسريين ومنظمات المجتمع المدني 

والمستهلكين والعمال الريفيين(. كما نشأت اإلجراءات اإلرشادية من التقديم المباشر لمقترحات العمل من جانب شبكات 
المزارعين األسريين العالمية )من خالل لجنة التخطيط الدولية لألمن الغذائي والمنتدى الريفي العالمي والحركة الدولية 

للمزارعين األسريين )VIA CAMPESINA((. وأخيًرا، تتضمن الخطة أيًضا نتائج 672 رًدا تم جمعها من خالل التشاور عبر اإلنترنت 
الذي تم إطالقه على برنامج المعارف بشأن الزراعة األسرية التابع لمنظمة األغذية والزراعة بعدد ست لغات، )اإلنجليزية 

واإلسبانية والفرنسية والعربية والروسية والصينية(. وُنظمت مناقشة واسعة حول المشروع األول لخطة العمل العالمية في 
المؤتمر العالمي بشأن بالزراعة األسرية، الذي ُعقد في بلباو، إسبانيا يومي 25 و29 مارس 2019، مما أسفر عن الصيغة 

النهائية إلطار العمل العالمي الذي اعتمدته اللجنة التوجيهية الدولية لعقد الزراعة األسرية والوارد هنا.
منظمة األغذية والزراعة، عام 2014. حالة األغذية والزراعة. االبتكار في الزراعة األسرية. منظمة األغذية والزراعة، روما. 13
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المزارعين  الدولية األخرى، والهيئات اإلقليمية، ومنظمات  الدولية واآلليات  المالية  والمؤسسات 
الصغيرة  والمشروعات  المدني،  المجتمع  والبحثية، ومنظمات  األكاديمية  والمعاهد  والمنتجين، 

والمتوسطة، والقطاع الخاص، وذلك لتحقيق األهداف الرئيسية لعقد األمم المتحدة للزراعة األسرية 
نة في بيان الرؤية. المبيَّ

إنها بمثابة أداة إلقامة روابط مع العمليات الجارية14 والُنهج الموصى بها، حيث تتشابك بالفعل 
الزراعة األسرية والتنمية الريفية وسبل العيش المستدامة تشابًكا قوًيا، من أجل وضع وتنفيذ 

العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية. وهي توفر وثيقة شاملة  المستويات  االستراتيجيات على 
لدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق اإلعمال التدريجي للحق في 

الكافي. الغذاء 

وتوصي خطة العمل العالمية الموَضحة هنا بسلسلة من اإلجراءات اإلرشادية والمترابطة من 
المستوى العالمي إلى المستوى المحلي بعد ركائز العمل التي يعزز بعضها بعًضا.

ويجب اعتبار اإلجراءات اإلرشادية المقدمة تحت الركائز بمثابة توجيهات لجميع الجهات الفاعلة في 
وضع الخطط واالستراتيجيات على مختلف المستويات. ومن خالل توفير الُنهج المحتملة أو نقاط 

الدخول، فإن اإلجراءات اإلرشادية تشمل مجموعة كبيرة من المجاالت المحتملة للتدخالت التي 
تستهدف في وقت واحد الجوانب المختلفة )بما في ذلك العقبات( للمزارعين األسريين ليتم 

تقييمها بطريقة شمولية من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة.

لة من األنشطة من خالل طرق العمل المختلفة، بما في ذلك: جمع  وتوفر خطة العمل قائمة مطوَّ
البيانات المتعلقة بقضايا محددة، والخدمات االستشارية واإلرشادية، وأنشطة االتصال والدعوة 

المزارعين األسريين وأصحاب  المستهدفة. ويجب تعزيز تطوير قدرات  للمجموعات  المصممة 
المصلحة اآلخرين عبر طيف واسع باعتباره أحد العناصر الرئيسية، إلى جانب تعزيز آليات الحوكمة 

الشاملة. ويمكن أن توفر هذه األنشطة قاعدة للسياسات العامة المالئمة والممولة تموياًل كافًيا 
للزراعة األسرية. والداعمة 

)الركيزة األولى( لتحقيق  لركائز العمل الموَضحة أعاله، يجب تهيئة بيئة تمكينية للسياسات  ووفًقا 
التقدم في األمن الغذائي والتغذية والحفاظ عليهما. ويمكن أن توفر هذه البيئة التمكينية إطاًرا 

الزراعة األسرية التي تواجه حقائق اقتصادية  الستراتيجيات وتدخالت محددة مصممة خصيًصا لفئات 
وبيئية واجتماعية مميزة، ولديها أصول فريدة من نوعها.

ولضمان مستقبل الزراعة األسرية مع االعتماد على المساهمة األساسية للمرأة في الزراعة، يجب 
اتخاذ إجراءات تحويلية لتحفيز المشاركة النشطة والقيادة واإلدماج االجتماعي االقتصادي للشباب 

والنساء. وسيتم تعميم األنشطة الرامية إلى ضمان التجديد بين األجيال )الركيزة الثانية - مستعرضة( 
وتعزيز المساواة واإلنصاف بين الجنسين )الركيزة الثالثة - مستعرضة( في الزراعة األسرية في جميع 

ركائز العمل األخرى.

وُيعد توفير الدعم المخصص لمنظمات المزارعين األسريين )الركيزة الرابعة( أمًرا بالغ األهمية. 
ويشمل ذلك جميع قطاعات منتجي األغذية، مثل المزارعين وصيادي األسماك والرعاة ومستخدمي 

الغابات والسكان األصليين. وهذا ضروري ليس فقط لتعزيز ممارسات اإلنتاج الغذائي المستدام 
وتعظيمها، أو لتعزيز قدرتها على الوصول إلى الفرص االقتصادية وخلقها، ولكن أيًضا لتمكينها من 
الوصول بشكل أفضل إلى الموارد والخدمات واألسواق الضرورية ولتعزيز أعمالها الجماعية من أجل 

المفاوضات وعمليات وضع السياسات. الفعالة في  المشاركة 

تشمل العمليات ذات الصلة عقد األمم المتحدة للتغذية )2016-2025(، وعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي )2020-2011(،  14
وعقد األمم المتحدة للمياه )2018-2028(، وتنفيذ الصكوك المتفق عليها دوليًا، وما إلى ذلك.
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وليس كافًيا مساعدة المزارعين األسريين على زيادة إنتاجيتهم. فمن الضروري أيًضا التفكير في تنوع 
الهروب  المزارعين األسريين وتحسين ُسبل عيشهم وحيويتهم االقتصادية بطريقة تساعدهم على 

من براثن الفقر، وذلك بالتركيز على توفير الحد األدنى من المتطلبات ألسر المزارعين األسريين في 
الريف )الركيزة الخامسة(. ومن الضروري اتخاذ خطوات محددة لتعزيز الممارسات المستدامة في إنتاج 

األغذية وتجهيزها وتوزيعها في مجاالت الزراعة والماشية ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية 
والحراجة )الركيزة السادسة(، وكذلك لدعم الطبيعة المتعددة الوظائف للزراعة األسرية وأدائها، التي 
تقدم الخدمات إلنتاج األغذية وإنعاش الثقافات والتنوع البيولوجي الزراعي وتوفير فرص اقتصادية 

السابعة(. )الركيزة  ريفية متنوعة 

وأثناء تطوير التدخل في إطار الركائز المحددة، يجب تكييف اإلجراءات وتنسيقها وفًقا للظروف 
وعالوة  )األقاليمية(.  والمحلية  والوطنية  اإلقليمية  واالجتماعية-االقتصادية  االجتماعية-الثقافية 
على ذلك، كشرط مسبق للتنفيذ الناجح لعقد األمم المتحدة للزراعة األسرية، يوصى باتباع نهج 

منطلق من القاعدة في التنفيذ، وذلك في عمليات تشاركية وشاملة، تضع المزارعين األسريين في 
المقدمة. ومع تشجيع التعاون المتعدد الجهات الفاعلة على جميع المستويات، تدعو خطة العمل 

العالمية أيًضا جميع الجهات الفاعلة إلى مراجعة أدوارها ومسؤولياتها المحددة تجاه دعم الزراعة 
األسرية وزيادة استدامة ُنظمنا الغذائية.

ضمان التشغيل الفعال

يستعرض هذا القسم طرائق التنفيذ األساسية التي سيدعمها عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية من 
أجل الشروع في أنشطة مصاغة قطريا وشاملة وتصاعدية للتقدم في تنفيذ خطة العمل العالمية

وتتضمن الخطوات األولية لتنفيذ عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية: تحقيق تآزر مع الهيئات 
والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة بالزراعة األسرية. وتتضمن أمثلة العمليات ذات الصلة التي 

-2016 توفر فرصا لتحسين الجهود وتعزيز المنافع المتبادلة: عقد عمل األمم المتحدة بشأن التغذية 
2018-2028، وعقد األمم المتحدة الستعادة النظم اإليكولوجية  2025، وعقد األمم المتحدة للمياه 

2021-2030.وسيسعى عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية أيضا إلى إيجاد فرص لدعم التنفيذ 
التوجيهية الطوعية لدعم  )الخطوط  المتفق عليها  الدولية  باأُلطر  المتعلقة  واالستفادة من األنشطة 

اإلعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق األمن الغذائي الوطني،الخطوط التوجيهية الطوعية 
بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي 

النطاق في سياق  التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصائد األسماك صغيرة  الوطني،والخطوط 
األمن الغذائي والقضاء على الفقر، وإعالن األمم المتحدة المتعلق بحقوق الفالحين وغيرهم من 

العاملين في المناطق الريفية، من بين األطر أخرى(.وسيتم وضع خارطة طريق مشتركة ملموسة مع 
مبادرات ذات أولوية تعزز المنافع المتبادلة مع مختلف المبادرات لتعزيز الشراكات وزيادة إبراز الزراعة 

األسرية وتعزيز تنفيذ اإلجراءات الرامية لدعم الزراعة األسرية.

سيتم الحث على تطبيق عملية قوية لوضع سياق تنفيذ خطة العمل العالمية لعقد األمم المتحدة 
الحكومية  الحكومات والهيئات  للزراعة األسرية على المستويين الوطني واإلقليمي. وسيتم حث 
الدولية على تحديد ورسم خرائط للجهود الحالية المتخذة على الصعيدين الوطني و/أو اإلقليمي 
لتعزيز الزراعة األسرية. وينبغي أن تتضمن عملية رسم الخرائط هذه اإلجراءات ذات الصلة الحالية 

والجارية وتقييم احتياجات مختلف الجهات الفاعلة من أجل صياغة تدخالت متكاملة مصممة بشكل 
جيد لدعم المزارعين األسريين بشكل فعال. ومن المفضل أن تتم هذه العملية بطريقة شاملة، 

بإشراك المزارعين األسريين والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة، بما في ذلك اللجان الوطنية 
للزراعة األسرية القائمة، لضمان تقديم كافة الجهات الفاعلة مساهماتها متكاملة وفقا ألدوارها 

لتحويل  الرئيسية  الفاعلة  الجهات  لتعبئة  المتعددة  الفاعلة  الجهات  تعاون  تعزيز  المحددة.  ومسؤولياتها 
االحتياجات واإلجراءات المحددة إلى خطط عمل ملموسة على المستوى الوطني.



وتعزيز التنظيم (الذاتي) للمزارعين األسريين في جميع المؤسسات الريفية، بما في ذلك 
الجمعيات والتعاونيات ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز قدراتهم كعوامل للتغيير؛ 

وتعزيز إنتاج ونشر المعارف والخدمات للحفاظ على التنوع االقتصادي واالجتماعي والثقافي 
والبيئي للمناطق الريفية في ترابط متناغم مع المناطق الحضرية؛ وتعزيز المشاركة الفعالة 

للمزارعين األسريين في عمليات صنع القرار على جميع المستويات.

بناء وتعزيز السياسات واالستثمارات 
واألطر المؤسسية الداعمة للزراعة 
األسرية على المستويات المحلية 

والوطنية والدولية استناًدا إلى 
الحوكمة الشاملة والفعالة وإلى 

البيانات ذات الصلة الجغرافية وفي 
الوقت المناسب. 

وضمان االلتزام السياسي 
واالستثمار المستمرين من ِقبل 

الجهات الفاعلة الحكومية وغير 
الحكومية. وإقامة وتعزيز التعاون 

والشراكات الدولية والوطنية 
والمحلية بهدف تعزيز الحقوق والدور 

المتعدد الوظائف للزراعة األسرية.

وتحسين سبل عيش المزارعين األسريين وتعزيز قدرتهم على مواجهة المخاطر المتعددة؛ وزيادة 
وصول المجتمعات الريفية إلى الخدمات االجتماعية واالقتصادية األساسية التي تعالج أوجه 
الضعف االجتماعي واالقتصادي والبيئي المتعددة للمزارعين األسريين وتعزيز إعمال حقوق 

اإلنسان؛ وتيسير وتشجيع تنويع اإلنتاج للحد من المخاطر، وتحسين استهالك األغذية الصحية 
والمغذية، وتوسيع وتنويع الفرص االقتصادية للمزارعين األسريين للوصول إلى األسواق والنظم 

الغذائية الشاملة، للحصول على مقابل وعوائد مناسبين على استثماراتهم.

وتحسين وصول المزارعين األسريين، واإلدارة المسؤولة لهم واستخدامهم لألراضي والمياه وغيرها من 
الموارد الطبيعية لتعزيز اإلنتاج المستدام والمتنوع الذي يحسن القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، ويشجع 

اإلنتاجية والحيوية االقتصادية للمزارعين األسريين؛ وتعزيز بيئة سوقية أكثر تمكيًنا للزراعة األسرية لتنويع 
أنشطتها وخلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية؛ وإعالء قيمة المعارف األصلية والتقليدية وتعزيزها؛ 
وزيادة توافر أطعمة متنوعة ومغذية ومالئمة ثقافيًا تسهم في ُنظم غذائية مستدامة وشاملة وقادرة على 

الصمود وفي نظم غذائية صحية في كل من المناطق الريفية والحضرية.

تمكين قدرات المزارعين األسريين نحو حماية البيئة، والحفاظ على تنوع النظام البيئي، والموارد الوراثية 
والثقافة والحياة؛ وتعزيز األسواق التي تفضل خدمات المزارعين األسريين وإنتاجهم ومعالجتهم 

بمواصفات نوعية محدد؛ وتمكين استهالك أكثر تنوًعا لألغذية مع زيادة الفرص االقتصادية والحفاظ على 
الممارسات والمعارف التقليدية والتنوع البيولوجي الزراعي، مما يسهم في التنمية األقاليمية.

دعم األدوات الالزمة واإلجراءات المواتية إلعمال حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين 
الجنسين في اإلنتاج الغذائي والزراعي. وتعزيز المساواة بين الجنسين من خالل دعم 

المنظمات النسائية، وتشجيع التمكين الذاتي، وعملية تنمية قدراتهن الخاصة، واستقاللية 
المرأة ودورها، لزيادة الوصول إلى الموارد اإلنتاجية والمالية والسيطرة عليها، ال سيما 

األراضي، وكذلك الوصول إلى المعلومات وسياسات الحماية االجتماعية واألسواق وفرص 
العمل والتعليم والخدمات اإلرشادية المناسبة والتكنولوجيا التي تراعي الفوارق بين 

الجنسين، والحصول على فرص المشاركة الكاملة في عمليات وضع السياسات.

ضمان استدامة األجيال للزراعة األسرية من خالل تمكين الشباب من 
الحصول على األراضي، والوصول إلى الموارد الطبيعية األخرى، 

والمعلومات، والتعليم، والبنية التحتية والخدمات المالية، واألسواق 
وعمليات صنع السياسات المتعلقة بالزراعة. واالستفادة من نقل األصول 
الزراعية الملموسة وغير الملموسة  بين األجيال ، وتحفيز شباب المزارعين 

على ربط المعارف التقليدية والمحلية باألفكار المبتكرة ليصبحوا الوكيل 
للتنمية الريفية الشاملة.

الركيزة 1
تطوير بيئة سياسات 
تمكينية لتعزيز الزراعة 

األسرية.

الركيزة 4
تعزيز منظمات المزارعين األسرية 

وقدراتها على توليد المعرفة، وتمثيل 
المزارعين، وتقديم خدمات شاملة في 

سياق المناطق الحضرية والريفية.

الركيزة 5
تحسين اإلدماج االجتماعي االقتصادي 

للمزارعين األسريين واألسر الريفية 
والمجتمعات المحلية وتعزيز رفاههم 

وقدرتهم على الصمود.

الركيزة 6
تعزيز استدامة الزراعة األسرية للنظم 

الغذائية المقاومة للمناخ.

الركيزة 7
تعزيز تعدد أبعاد الزراعة األسرية 

لتعزيز االبتكارات االجتماعية التي 
تسهم في تنمية األراضي وفي 
النظم الغذائية التي تحمي التنوع 

البيولوجي والبيئة والثقافة.

الركيزة 3
تعزيز المساواة بين الجنسين 

في الزراعة األسرية والدور 
القيادي للمرأة الريفية.

الركيزة 2
دعم الشباب وضمان 

استدامة الزراعة األسرية 
على مدى األجيال.
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وتعزيز التنظيم (الذاتي) للمزارعين األسريين في جميع المؤسسات الريفية، بما في ذلك 
الجمعيات والتعاونيات ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز قدراتهم كعوامل للتغيير؛ 

وتعزيز إنتاج ونشر المعارف والخدمات للحفاظ على التنوع االقتصادي واالجتماعي والثقافي 
والبيئي للمناطق الريفية في ترابط متناغم مع المناطق الحضرية؛ وتعزيز المشاركة الفعالة 

للمزارعين األسريين في عمليات صنع القرار على جميع المستويات.

بناء وتعزيز السياسات واالستثمارات 
واألطر المؤسسية الداعمة للزراعة 
األسرية على المستويات المحلية 

والوطنية والدولية استناًدا إلى 
الحوكمة الشاملة والفعالة وإلى 

البيانات ذات الصلة الجغرافية وفي 
الوقت المناسب. 

وضمان االلتزام السياسي 
واالستثمار المستمرين من ِقبل 

الجهات الفاعلة الحكومية وغير 
الحكومية. وإقامة وتعزيز التعاون 

والشراكات الدولية والوطنية 
والمحلية بهدف تعزيز الحقوق والدور 

المتعدد الوظائف للزراعة األسرية.

وتحسين سبل عيش المزارعين األسريين وتعزيز قدرتهم على مواجهة المخاطر المتعددة؛ وزيادة 
وصول المجتمعات الريفية إلى الخدمات االجتماعية واالقتصادية األساسية التي تعالج أوجه 
الضعف االجتماعي واالقتصادي والبيئي المتعددة للمزارعين األسريين وتعزيز إعمال حقوق 

اإلنسان؛ وتيسير وتشجيع تنويع اإلنتاج للحد من المخاطر، وتحسين استهالك األغذية الصحية 
والمغذية، وتوسيع وتنويع الفرص االقتصادية للمزارعين األسريين للوصول إلى األسواق والنظم 

الغذائية الشاملة، للحصول على مقابل وعوائد مناسبين على استثماراتهم.

وتحسين وصول المزارعين األسريين، واإلدارة المسؤولة لهم واستخدامهم لألراضي والمياه وغيرها من 
الموارد الطبيعية لتعزيز اإلنتاج المستدام والمتنوع الذي يحسن القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، ويشجع 

اإلنتاجية والحيوية االقتصادية للمزارعين األسريين؛ وتعزيز بيئة سوقية أكثر تمكيًنا للزراعة األسرية لتنويع 
أنشطتها وخلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية؛ وإعالء قيمة المعارف األصلية والتقليدية وتعزيزها؛ 
وزيادة توافر أطعمة متنوعة ومغذية ومالئمة ثقافيًا تسهم في ُنظم غذائية مستدامة وشاملة وقادرة على 

الصمود وفي نظم غذائية صحية في كل من المناطق الريفية والحضرية.

تمكين قدرات المزارعين األسريين نحو حماية البيئة، والحفاظ على تنوع النظام البيئي، والموارد الوراثية 
والثقافة والحياة؛ وتعزيز األسواق التي تفضل خدمات المزارعين األسريين وإنتاجهم ومعالجتهم 

بمواصفات نوعية محدد؛ وتمكين استهالك أكثر تنوًعا لألغذية مع زيادة الفرص االقتصادية والحفاظ على 
الممارسات والمعارف التقليدية والتنوع البيولوجي الزراعي، مما يسهم في التنمية األقاليمية.

دعم األدوات الالزمة واإلجراءات المواتية إلعمال حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين 
الجنسين في اإلنتاج الغذائي والزراعي. وتعزيز المساواة بين الجنسين من خالل دعم 

المنظمات النسائية، وتشجيع التمكين الذاتي، وعملية تنمية قدراتهن الخاصة، واستقاللية 
المرأة ودورها، لزيادة الوصول إلى الموارد اإلنتاجية والمالية والسيطرة عليها، ال سيما 

األراضي، وكذلك الوصول إلى المعلومات وسياسات الحماية االجتماعية واألسواق وفرص 
العمل والتعليم والخدمات اإلرشادية المناسبة والتكنولوجيا التي تراعي الفوارق بين 

الجنسين، والحصول على فرص المشاركة الكاملة في عمليات وضع السياسات.

ضمان استدامة األجيال للزراعة األسرية من خالل تمكين الشباب من 
الحصول على األراضي، والوصول إلى الموارد الطبيعية األخرى، 

والمعلومات، والتعليم، والبنية التحتية والخدمات المالية، واألسواق 
وعمليات صنع السياسات المتعلقة بالزراعة. واالستفادة من نقل األصول 
الزراعية الملموسة وغير الملموسة  بين األجيال ، وتحفيز شباب المزارعين 

على ربط المعارف التقليدية والمحلية باألفكار المبتكرة ليصبحوا الوكيل 
للتنمية الريفية الشاملة.

الركيزة 1
تطوير بيئة سياسات 
تمكينية لتعزيز الزراعة 

األسرية.

الركيزة 4
تعزيز منظمات المزارعين األسرية 

وقدراتها على توليد المعرفة، وتمثيل 
المزارعين، وتقديم خدمات شاملة في 

سياق المناطق الحضرية والريفية.

الركيزة 5
تحسين اإلدماج االجتماعي االقتصادي 

للمزارعين األسريين واألسر الريفية 
والمجتمعات المحلية وتعزيز رفاههم 

وقدرتهم على الصمود.

الركيزة 6
تعزيز استدامة الزراعة األسرية للنظم 

الغذائية المقاومة للمناخ.

الركيزة 7
تعزيز تعدد أبعاد الزراعة األسرية 

لتعزيز االبتكارات االجتماعية التي 
تسهم في تنمية األراضي وفي 
النظم الغذائية التي تحمي التنوع 

البيولوجي والبيئة والثقافة.

الركيزة 3
تعزيز المساواة بين الجنسين 

في الزراعة األسرية والدور 
القيادي للمرأة الريفية.

الركيزة 2
دعم الشباب وضمان 

استدامة الزراعة األسرية 
على مدى األجيال.
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توفر خطط العمل اإلقليمية والوطنية، بما في ذلك األنشطة المحددة، خريطة طريق للبلدان 
والمناطق من أجل التقدم في تنفيذ عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية الذي يسمح ببناء روابط 

التنمية المستدامة األوسع نطاقا، مع إعطاء قيمة للمساهمات المتعددة األبعاد  دقيقة مع عملية 
المستدامة. التنمية  لتحقيق أهداف  للزراعة األسرية 

للزراعة األسرية بتجميع  المتحدة  القطاعات لعقد األمم  التوجيهية المشتركة بين  اللجنة  وتقوم 
الزراعية لضمان دعم  الطلبات القطرية وتوجيه منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية 
السياسات واإلجراءات الفعالة واالتساق مع آلياتها الحالية، وخاصة االستفادة من معارف وخبرات 

التبادل والتعاون المتعدد األطراف. وتقف  الزراعية في تسهيل  المنظمة والصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية على أهبة االستعداد لمساعدة المزارعين  منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية 

األسريين على تعزيز منظماتهم - وأيضا من خالل التبادالت األفقية على مختلف المستويات - 
كعاملين رئيسيين في تشغيل الخطط الوطنية، مع ضمان وصول اإلجراءات إلى المستوى الشعبي.

وتتوخى خطة العمل العالمية إنشاء 100 خطة عمل وطنية للزراعة األسرية بحلول عام 2024. هذا 
الهدف طموح ولكنه قابل للتحقيق، ال سيما بالنظر إلى الدعم الذي تم الحصول عليه من خالل موافقة 

الجمعية العامة لألمم المتحدة )و 104 دولة تشارك في رعاية حملة العام الدولي للزراعة األسرية 
10+(. وتتم دعوة السلطات المسؤولة إلى إبالغ اللجنة التوجيهية المشتركة بين القطاعات لعقد 

األمم المتحدة للزراعة األسرية بتطوير خطط اإلجراءات الوطنية وتقديمها إلى أمانة عقد األمم المتحدة 
للزراعة األسرية، من خالل ممثليها القطريين أو اإلقليميين في منظمة األغذية والزراعة أو الصندوق 

الدولي للتنمية الزراعية. ويتم االستعانة بالمعلومات الواردة في تطوير التقارير التي يتم تقديمها كل 
سنتين )انظر "الرصد وإعداد التقارير" أدناه( والتي توفر فرص لمناقشة التقدم الذي أحرزته الحكومات 
وأصحاب المصلحة اآلخرون في إطار عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية للمساهمة في تحسين خطة 

العالمية. العمل 

الرصد وإعداد التقارير

لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة خالل عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية، سيتم تطوير آلية 
إلعداد التقارير وجدول زمني بما يتماشى مع عملية رصد أهداف التنمية المستدامة.

وبالنظر إلى عملية الرصد المستمرة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030،تتم دعوة الدول 
األعضاء والجهات الفاعلة األخرى في عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية لمواءمة عرض تقدم 

أعمالهم فيما يتعلق باالستعراض الوطني الطوعي المنتظم لخطة عام 2030. إن كون كل دولة 
المتاحة، سيسهم في  التنمية المستدامة  بيانات مؤشرات  تتحمل المسؤولية األساسية عن جمع 
التقارير المرحلية حول األنشطة المضطلع  نتائج عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية. وسيتم تقييم 

بها في إطار عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية ضمن النطاق العام للجنة التوجيهية المشتركة بين 
القطاعات لعقد األمم المتحدة للزراعة األسرية.

وإلى جانب نظام الرصد والمساءلة في جدول أعمال عام 2030، وتماشيا مع اإلعالنات المتعلقة بفعالية 
المعونات، مثل إعالن باريس بشأن فعالية المعونة وجدول أعمال أكرا، سيتم وضع إطار لتماسك 

السياسات من أجل التنمية المستدامة مع جميع المبادرات والمنابر و العمليات. يتيح ذلك فرصا للتآزر 
واإلجراءات المشتركة )اتفاق باريس واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وعقد األمم 

المتحدة للعمل من أجل التغذية،ومنتجات لجنة األمن الغذائي العالمي ذات الصلة، من بين إجراءات أخرى(.

ألغراض الرصد، سيتم إنشاء فريق عامل مخصص للرصد )يتضمن مختلف أصحاب المصلحة، 
وال سيما الدول األعضاء، ومنظمات المزارعين، والمجتمع المدني، واألوساط األكاديمية ومراكز 

البحوث(.وستقوم المجموعة بتطوير منهجية وأدوات مشتركة لرصد التقدم الذي تم إحرازه،ولزيادة 
الوعي برصد عقد األمم المتحدة للزراعة األسريةعلى المستويين الوطني والعالمي، وكذلك 

التقارير. الفنية والمؤسسية للرصد وإعداد  البلدان على تعزيز قدراتها  لمساعدة 
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ويهدف إنشاء آلية الرصد الشاملة هذه إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية، 
والمساهمة في التآزر في الوقت المناسب، وتعزيز المساءلة وتبادل أفضل الممارسات على جميع 

المستويات، بما في ذلك من خالل:

متابعة واستعراض حاالت واتجاهات وتقدم الزراعة والتحديات والدروس المشتركة على 	 
البلد/المنطقة. وعلى مستوى  العالمي  المستوى 

تقييم فعالية عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية ومدى تطبيق توصياته بشأن سياسات التنمية 	 
الزراعية والريفية على الصعيدين الوطني ودون الوطني.

تقديم المشورة على أساس االستعراضات القطرية/اإلقليمية ألهداف عقد األمم المتحدة 	 
األسرية. للزراعة 

يتم تشجيع أصحاب المصلحة على تنفيذ اآلليات الوطنية واإلقليمية لدعم الرصد. ولضمان اتباع 
نهج تشاركي وشامل في عملية الرصد العالمية، سيتم تشجيع جميع الجهات الفاعلة العاملة في 
إطار عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية )بما في ذلك الحكومات ومنظمات المزارعين واألوساط 

األكاديمية ومراكز البحوث، من بين جهات أخرى( على مشاركة مساهماتهم ونتائجهم من خالل وضع 
تقاريرهم على موقع عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية.

وبناء على البيانات والمعلومات التي تم جمعها من خالل اآلليات المذكورة أعاله، وكما هو محدد 
5(، تقوم أمانة عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية بتقديم تقارير  في قرار األمم المتحدة )الفقرة 
كل سنتين إلى األمين العام لألمم المتحدة، من أجل إبالغ الجمعية العامة لألمم المتحدة بالتقدم 

الشامل الذي تم إحرازه في تنفيذ عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية وفي أهداف التنمية 
المستدامة ذات الصلة. وسيتم إرسال هذه التقارير إلى األجهزة الحاكمة في منظمة األغذية والزراعة 

لمراجعتها  للصندوق(  التنفيذي  والمجلس  المنظمة  )مجلس  الزراعية  للتنمية  الدولي  والصندوق 
والتعليق عليها. وستوفر التقارير التي تعد كل سنتين فرصا لتقييم اإلنجازات وتحسين اإلجراءات 

التي يتم تنفيذها في إطار عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية. وسيتم تحديث خطة العمل العالمية 
للعقد بعد كل تقرير يقدم كل سنتين.

وتوجد فرصة إضافية لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية،وذلك 
من خالل عقد حوار مفتوح وشامل بين جميع أصحاب المصلحة بمناسبة المنتدى العالمي بشأن 

الزراعة األسرية )في منتصف  الزراعة األسرية )كل سنتين( والفعاليتين الرفيعتي المستوى بشأن 
ونهاية عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية(.



 الركيزة 1.
 تطوير بيئة 

 سياسات تمكينية 
لتعزيز الزراعة األسرية
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تساعد  أن  الركيزة  والسياساتية، من شأن هذه  المؤسسية  التمكينية  البيئة  على  التركيز  من خالل 
التنمية  أهداف  إطار  عليه من خالل  والمحافظة  التقدم  لتحقيق  المتكاملة  النهج  تعزيز  البلدان في 

يعالج قضايا منهجية  األسرية  الزراعة  دعم  أجل  السياسات من  بيئة  تعزيز  إن  بأكمله.  المستدامة 
الشراكة  وتعزيز  والمؤسسات  السياسات  تماسك  وتعزيز  وتوافرها،  البيانات  توليد  تحسين  مثل 

المستدامة(  التنمية  أهداف  17 من  )الهدف  القدرات  وبناء  المتعددين  المصلحة  أصحاب  بين 
التي  والسياسات  القوانين  وتشجيع  المؤسسات  ودعم  محّسنة وشفافة،  إدارة  تبني  وكذلك 

كما  المستدامة(.  التنمية  أهداف  16 من  )الهدف  والسالم واألمن  المستدامة  التنمية  تعزز 
القطري  المستوى  على  الشاملة  المستدامة  التنمية  واستراتيجيات  خطط  بمواءمة  ذلك  سيسمح 

الخصوص  وجه  على  األكثر ضعفا  المجتمع  تستهدف قطاعات  التي  القطاعية  السياسات  مع 
الفقر والجوع )هدفي  القضاء على  إيجابية على  آثار  الركب، مع تحقيق  تترك أحد خلف  حتى ال 

.)2 و   1 المستدامة  التنمية 

المزارعين األسريين  لقيام  التمكينية شرطا أساسيا  االجتماعية واالقتصادية والسياسية  البيئة  تمثل 
بقيادة التحول نحو القطاع على الجوع والفقر على اإلطالق، وإنشاء نظم غذاء مستدامة وصحية، 

بالشمولية والقدرة على الصمود. ومجتمع يتسم 

للزراعة األسرية  المتنوعة والمتعددة الطبقات  بناء بيئة سياسات مواتية لدعم المساهمات  ويتطلب 
في التنمية المستدامة وجود التزام سياسي قوي ومستدام. 

ويجب أن يترجم هذا االلتزام السياسي إلى توفير الموارد الكافية جنبا إلى جنب مع وضع الترتيبات 
المؤسسية واإلدارية الشاملة والفعالة، بما في ذلك توفير الفرص الهادفة لمنظمات الزراعة 

آليات ومنصات وعمليات متعددة القطاعات ومتعددة  األسرية والمجتمع المدني للمشاركة في 
الجهات الفاعلة )في جميع المراحل، بما في ذلك تصميمها وتنفيذها ورصدها( والعمل في سياق 

اإلعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي.

وفي الوقت نفسه، تعد أنشطة التوعية - التي تستهدف فئات معينة، والمدمجة في كافة 
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المستدامة.  التنمية  المتعددة األبعاد في  االعتراف االجتماعي بدورها ومساهمتها 
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وذات صلة بالموضوع محليا بشأن األداء متعدد األبعاد للزراعة األسرية مع النظر في الوقت نفسه 

الغذائي بأكمله. المترابطة للنظام  إلى األهداف 
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

تطوير بيئة سياسات تمكينية لتعزيز الزراعة األسرية  .1 الركيزة 

1-1 بيانات وأدلة 
موثوقة في الوقت 

المناسب وذات صلة 
محليا  بالموضوع 

حول األداء متعدد 
األبعاد للزراعة األسرية 

المتاحة إلثراء عملية 
السياسات  صنع 

والتقييم على  والرصد 
المستويات. جميع 

1-1-أ جمع البيانات والقيام 
ببحث شامل يقيم األبعاد 

التي  للزراعة األسرية  المتعددة 
أجريت لدعم تصميم وتنفيذ 
بشكل  سياسات مستهدفة 

جيد للزراعة األسرية في جميع 
الزراعية. القطاعات 

1-1-1 تنظيم المعلومات الموجودة بالفعل وجمع وتوثيق 
بالتنوع  البيانات ذات الصلة في الوقت المناسب والمتعلقة 
واألداء متعدد األبعاد للزراعة األسرية )الحجم والعمل وإدارة 

والخدمات  الحيوانية  والثروة  والمحاصيل  الطبيعية  الموارد 
اإليكولوجية  النظم  االجتماعية واالقتصادية وخدمات 

الخ(. البيولوجي،  التنوع  والحفاظ على 

1-1-2 مراجعة وتحسين األساليب المطبقة في التعداد 
الزراعي من أجل تسجيل المساهمات متعددة األبعاد وأداء 

الزراعة األسرية لدعم تطوير السياسات.

1-1-3 دعم البحوث المحلية والتشاركية والموجهة نحو 
السياسات )المشاركة في إنشاء المعرفة من خالل تعاون 

والمزارعين األسريين( في: الباحثين 

الوصول إلى الخدمات االجتماعية واالقتصادية )الصحة والتعليم 	 
والحماية االجتماعية واإلدماج المالي، إلخ( 

الوصول إلى ممارسات اإلنتاج المستدامة وتبنيها	 

الخدمات التي يقدمها المزارعون األسريون 	 

تحديد واستخدام وتطوير األسواق من أجل األغذية المغذية 	 
المنتجة محليا 

تأثير األنظمة الغذائية الصحية وتحسين التغذية على صحة مختلف 	 
فئات السكان )تطوير أدوات تقييم جودة النظام الغذائي( 

االبتكار المستدام الذي تقوم به الزراعة األسرية 	 

دمج الزراعة األسرية في تخطيط النظم الغذائية الحضرية 	 
واإلقليمية )بما في ذلك استراتيجيات الحكومة المحلية لضمان 

األمن الغذائي والتغذية( 

استراتيجيات إدارة المخاطر 	 

حصة منتجات الزراعة األسرية في االستهالك والتصدير 	 
والمشروعات الزراعية

اتجاهات االستثمار المتعلقة بالمزارعين األسريين، إلخ	 

1-1-4 دعم تطوير أنظمة إيداع بيانات يمكن الوصول إليها، 
بما في ذلك البيانات ذات الصلة بمختلف مجاالت الزراعة 

األسرية ألغراض تطوير السياسة العامة.

1-1-5 توفير بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر 
)WEAI( باستخدام مؤشر تمكين المرأة في مجال الزراعة(

البحث المتكامل  1-1-6 تقديم الدعم لتعزيز وتسهيل 
المحلية  المعرفة  القطاعات على أساس  والمتعدد 

المستويات  على  األسريين  للمزارعين  والمحلية  والتقليدية 
واألقاليمية. واإلقليمية  والوطنية  المحلية 

1-1-7 استنباط مؤشرات وأدوات تحليلية واضحة وقابلة 
الزراعة  إلى  لالستخدام لتطوير السياسات، للوصول بفعالية 

األسرية في جميع القطاعات، ورصد تنفيذها وفعاليتها.

عدد البلدان التي تتمتع 
بمستوى متزايد من 

القطاعية/ البيانات  توفر 
للقطاعات  الشاملة 
واألدوات/المنتجات 

المستخدمة  التحليلية 
في عمليات صنع 

بالزراعة  المتعلقة  القرار 
وإمكانية  األسرية 

إليها وجودتها  الوصول 
واستخدامها.

3060

1-2 تعزيز االلتزام 
والمالي  السياسي 
والوعي العام لدعم 

المتنوعة  المساهمات 
الطبقات  والمتعددة 
للزراعة األسرية في 

المستدامة التنمية 

1-2-أ تنفيذ مبادرات التوعية 
لتحسين فهم مختلف  والدعوة 
المسائل  الفاعلة بشأن  الجهات 

األسرية. بالزراعة  المتعلقة 

1-2-ب ضمان المشاركة 
المستمرة  والمالية  السياسية 

والنشطة. والمتماسكة  والهادفة 

1-2-1 تطوير حمالت التدريب والتوعية واألدوات والمواد التي 
تستهدف فئات سكانية محددة بشأن اإلسهامات المتزامنة 

للزراعة األسرية في التنمية االجتماعية والبيئية واالقتصادية.

1-2-2 زيادة وعي الجمهور في المناطق الريفية والحضرية 
على حد سواء بمساهمات المزارعين األسريين في الصحة 

الصحية والمغذية  الغذائية  النظم  العامة، وتشجيع استهالك 
لمزارعي األسرة.

1-2-3 تعزيز الحوار المستمر بين الجهات الفاعلة المتعددة 
من أجل بناء التزام سياسي متماسك ونشط بتمويل 

مناسب لدعم الزراعة األسرية.

1-2-4 تقديم المساعدة الفنية لدمج الممارسات متعددة 
األبعاد للزراعة األسرية في السياسات/االستراتيجيات الوطنية.

بشأن  القائمة  العامة  السياسات  وتبادل  نشر   5-2-1
األسرية الزراعة 

عدد البلدان التي 
لديها مستوى متزايد 

من االلتزام والقدرة 
اعتماد سياسات  على 
وبرامج  واستراتيجيات 

قطاعية  استثمار شاملة 
و/أو متعددة القطاعات 

المساهمات  لدعم 
الطبقات  المتعددة 

للزراعة األسرية في 
االجتماعية  التنمية 

واالقتصادية 
والمستدامة.
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

تطوير بيئة سياسات تمكينية لتعزيز الزراعة األسرية  .1 الركيزة 

1-1 بيانات وأدلة 
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السياسات  صنع 
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الزراعية. القطاعات 
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للزراعة األسرية في التنمية االجتماعية والبيئية واالقتصادية.
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على حد سواء بمساهمات المزارعين األسريين في الصحة 

الصحية والمغذية  الغذائية  النظم  العامة، وتشجيع استهالك 
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اعتماد سياسات  على 
وبرامج  واستراتيجيات 

قطاعية  استثمار شاملة 
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

تطوير بيئة سياسات تمكينية لتعزيز الزراعة األسرية  .1 الركيزة 

1-3 تحسين اإلدارة 
والفعالة  الشاملة 

لوضع سياسات 
شاملة تركز على 
وتنفيذها  الزراعة 

ورصدها.

الحوكمة والتنسيق  آليات  1-3-أ 
المسؤولة  السياسة  وآليات 

والرصد(  والتنفيذ  (للتصميم 
مع وجود مشاركة هادفة 

المزارعين األسريين  وفعالة من 
ومنظماتهم.

1-3-ب آليات الحوكمة التي 
المزارعين األسريين  تيسر روابط 

بالقطاعات األخرى، وال سيما 
والتنمية  االجتماعية،  السياسات 

والُنُهج  اإلقليمية/الريفية، 
الطبيعية، المطبقة وما إلى ذلك

1-3-1 تعزيز المشاركة المتساوية للمرأة والشباب في آليات 
الحوكمة المتعلقة بالزراعة األسرية.

1-3-2 توفير تنمية القدرات لكافة مستويات الحكومة، 
ولمنظمات المزارعين األسريين والجهات الفاعلة األخرى ذات 

الصلة للمشاركة بفعالية في آليات/عمليات صنع القرار التعاونية 
المتعددة القطاعات والمتعددة الجهات الفاعلة وإدارتها.

1-3-3 توفير تنمية قدرات المزارعين األسريين ومنظماتهم، وال 
سيما النساء والشباب، على المهارات الفنية ومهارات حشد 

التأييد وتعزيز مشاركتهم الفعالة في عمليات السياسات على 
جميع المستويات )التنمية والتنفيذ والرصد( من أجل وضع 

سياسات فعالة ومعدة بعناية ومتكاملة تدعم األسرة الزراعة.

1-3-4 حشد التعاون من خالل إنشاء وتعزيز آليات حوكمة 
وتنسيق متعددة القطاعات وشاملة بالفعل ومتعددة األطراف 

)في نسق سياقها المحدد: اللجنة الوطنية للزراعة األسرية 
أو المنتديات األخرى( من المستوى المحلي إلى المستوى 

العالمي بهدف تطوير ورصد نهج متكامل لدعم الزراعة األسرية 
والتنمية الريفية والحضرية المتوازنة.

1-3-5 تعزيز التبادل والتعاون على مختلف المستويات 
)التعاون المتعدد األطراف، والتعاون بين الشمال والجنوب 

والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، وما إلى 
ذلك(،والحوكمة الرشيدة والسياسات والبرامج الفعالة التي 

تعتمد على الممارسات الجيدة لدعم الزراعة األسرية.

1-3-6 ضمان االعتراف المناسب بهذه المنصات وتوفير الموارد 
الكافية ألدائها الفعال ولتنفيذ البرامج والسياسات الناشئة

عدد البلدان التي لديها 
آليات دائمة وشاملة 
والتنسيق  للحوكمة 

والمساءلة من أجل وضع 
سياسات شاملة تركز 
على الزراعة األسرية 

وتنفيذها ورصدها

عدد البلدان التي تضع 
آليات تنسيق مشتركة 

بين القطاعات فيما بين 
الحكومية  المؤسسات 

لتعزيز التدخالت العامة 
المنسقة والشاملة لدعم 

الزراعة األسرية بالنظر 
إلى نهج نظام األغذية
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1-4 زيادة التماسك 
بين  والتكامل 

السياسات 
المتعلقة  والتشريعات 

األسرية بالزراعة 

1-4-أ زيادة القدرة على وضع 
لدعم  سياسات فعالة ومتماسكة 

الزراعة األسرية.

1-4-ب أطر سياسات متماسكة 
الزراعة األسرية المطبقة  لدعم 

مستويات  على  وتطبيقها 
إلى  المحلية  مختلفة (من 

العالمية(

1-4-ج زيادة االلتزام المالي 
واالستثمار في تنفيذ األطر 

والسياساتية. التشريعية 

1-4-1 زيادة استخدام أدوات السياسة العامة والمبادئ 
التوجيهية ذات الصلة بالزراعة األسرية.15

1-4-2 توفير تنمية منسقة للقدرات لتعزيز وتحديث األطر 
القانونية والمؤسسية، بما في ذلك من خالل التعاون 
القيود  لتشخيص  البرلمانية  والتحالفات  األطراف  متعدد 

التدخالت  لتكييف  المزارعون األسريون،  التي يواجهها  الحرجة 
أولوياتها واستهدافها  واالستثمارات بشكل أفضل وتحديد 

لدعم الزراعة األسرية.

1-4-3 إجراء مراجعة وتعزيز الترابط والتآزر المعزز بين 
السياسات العامة في الزراعة مع الحد من الفقر وسياسات 
األمن الغذائي والتغذية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتوليد 

فرص العمل والحماية االجتماعية وغيرها من البرامج التي 
تعزز التنمية الريفية - الحضرية المستدامة. 

1-4-4 تعزيز االعتراف القانوني بمهنة المزارع األسري وتعزيز 
األحكام الرئيسية وتنفيذ القوانين

1-4-5 تعزيز األطر التشريعية والمؤسسية وااللتزام المالي عبر 
مجاالت السياسة العامة ذات الصلة بالزراعة األسرية )الصحية 
واالجتماعية والزراعية والبيئية المتعلقة جودة سالمة األغذية 

والتنوع البيولوجي وحفظ واستخدام األراضي والغابات 
الموارد البحرية والمساواة بين الجنسين، إلخ(

1-4-6 تعزيز المؤسسات والنظم واآلليات المحلية التي 
تقوم بتقييم ومعالجة التحديات واالحتياجات والفرص 

المتاحة للزراعة األسرية، وربطها باستراتيجيات التنمية الريفية 
والحضرية الوطنية

1-4-7 مراقبة تنفيذ السياسات واالستراتيجيات وتقييم آثارها 
على الزراعة األسرية

عدد البلدان التي 
وضعت وتنفذ سياساتها 
واستراتيجياتها وبرامجها 

االستثمارية تنفيذا فعاال 
بطريقة متسقة لدعم الزراعة 

األسرية.

خطط العمل الوطنية 
بشأن الزراعة األسرية التي 

وضعتها الحكومات بعد إجراء 
حوار مع منظمات المزارعين 

األسريين و/أو مع اللجان 
الوطنية للزراعة األسرية.

وضع خطط عمل إقليمية 
بشأن الزراعة األسرية بعد 

إجراء حوار مع منظمات 
المزارعين األسريين بحلول 

عام 2024.

وضع خطط عمل دون 
إقليمية بشأن الزراعة 

األسرية بعد إجراء حوار 
مع منظمات المزارعين 

األسريين بحلول عام 2024.

القانونية  عدد األطر 
التي تم تطويرها أو 

مراجعتها بما في ذلك 
بالسياق  الخاصة  المعايير 
على/استهداف   للتعرف 
المزارعين األسريين في 

العامة. السياسات 
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100
بحلول عام 
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5
بحلول عام 
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10وطني/
اإلقليمية/  2

دون 
اإلقليمية
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60وطني/
اإلقليمية/  5

دون 
اإلقليمية
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

تطوير بيئة سياسات تمكينية لتعزيز الزراعة األسرية  .1 الركيزة 

1-3 تحسين اإلدارة 
والفعالة  الشاملة 

لوضع سياسات 
شاملة تركز على 
وتنفيذها  الزراعة 

ورصدها.

الحوكمة والتنسيق  آليات  1-3-أ 
المسؤولة  السياسة  وآليات 

والرصد(  والتنفيذ  (للتصميم 
مع وجود مشاركة هادفة 

المزارعين األسريين  وفعالة من 
ومنظماتهم.

1-3-ب آليات الحوكمة التي 
المزارعين األسريين  تيسر روابط 

بالقطاعات األخرى، وال سيما 
والتنمية  االجتماعية،  السياسات 

والُنُهج  اإلقليمية/الريفية، 
الطبيعية، المطبقة وما إلى ذلك

1-3-1 تعزيز المشاركة المتساوية للمرأة والشباب في آليات 
الحوكمة المتعلقة بالزراعة األسرية.

1-3-2 توفير تنمية القدرات لكافة مستويات الحكومة، 
ولمنظمات المزارعين األسريين والجهات الفاعلة األخرى ذات 

الصلة للمشاركة بفعالية في آليات/عمليات صنع القرار التعاونية 
المتعددة القطاعات والمتعددة الجهات الفاعلة وإدارتها.

1-3-3 توفير تنمية قدرات المزارعين األسريين ومنظماتهم، وال 
سيما النساء والشباب، على المهارات الفنية ومهارات حشد 

التأييد وتعزيز مشاركتهم الفعالة في عمليات السياسات على 
جميع المستويات )التنمية والتنفيذ والرصد( من أجل وضع 

سياسات فعالة ومعدة بعناية ومتكاملة تدعم األسرة الزراعة.

1-3-4 حشد التعاون من خالل إنشاء وتعزيز آليات حوكمة 
وتنسيق متعددة القطاعات وشاملة بالفعل ومتعددة األطراف 

)في نسق سياقها المحدد: اللجنة الوطنية للزراعة األسرية 
أو المنتديات األخرى( من المستوى المحلي إلى المستوى 

العالمي بهدف تطوير ورصد نهج متكامل لدعم الزراعة األسرية 
والتنمية الريفية والحضرية المتوازنة.

1-3-5 تعزيز التبادل والتعاون على مختلف المستويات 
)التعاون المتعدد األطراف، والتعاون بين الشمال والجنوب 

والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، وما إلى 
ذلك(،والحوكمة الرشيدة والسياسات والبرامج الفعالة التي 

تعتمد على الممارسات الجيدة لدعم الزراعة األسرية.

1-3-6 ضمان االعتراف المناسب بهذه المنصات وتوفير الموارد 
الكافية ألدائها الفعال ولتنفيذ البرامج والسياسات الناشئة

عدد البلدان التي لديها 
آليات دائمة وشاملة 
والتنسيق  للحوكمة 

والمساءلة من أجل وضع 
سياسات شاملة تركز 
على الزراعة األسرية 

وتنفيذها ورصدها

عدد البلدان التي تضع 
آليات تنسيق مشتركة 

بين القطاعات فيما بين 
الحكومية  المؤسسات 

لتعزيز التدخالت العامة 
المنسقة والشاملة لدعم 

الزراعة األسرية بالنظر 
إلى نهج نظام األغذية
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والسياساتية. التشريعية 

1-4-1 زيادة استخدام أدوات السياسة العامة والمبادئ 
التوجيهية ذات الصلة بالزراعة األسرية.15

1-4-2 توفير تنمية منسقة للقدرات لتعزيز وتحديث األطر 
القانونية والمؤسسية، بما في ذلك من خالل التعاون 
القيود  لتشخيص  البرلمانية  والتحالفات  األطراف  متعدد 

التدخالت  لتكييف  المزارعون األسريون،  التي يواجهها  الحرجة 
أولوياتها واستهدافها  واالستثمارات بشكل أفضل وتحديد 

لدعم الزراعة األسرية.

1-4-3 إجراء مراجعة وتعزيز الترابط والتآزر المعزز بين 
السياسات العامة في الزراعة مع الحد من الفقر وسياسات 
األمن الغذائي والتغذية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتوليد 

فرص العمل والحماية االجتماعية وغيرها من البرامج التي 
تعزز التنمية الريفية - الحضرية المستدامة. 

1-4-4 تعزيز االعتراف القانوني بمهنة المزارع األسري وتعزيز 
األحكام الرئيسية وتنفيذ القوانين

1-4-5 تعزيز األطر التشريعية والمؤسسية وااللتزام المالي عبر 
مجاالت السياسة العامة ذات الصلة بالزراعة األسرية )الصحية 
واالجتماعية والزراعية والبيئية المتعلقة جودة سالمة األغذية 

والتنوع البيولوجي وحفظ واستخدام األراضي والغابات 
الموارد البحرية والمساواة بين الجنسين، إلخ(

1-4-6 تعزيز المؤسسات والنظم واآلليات المحلية التي 
تقوم بتقييم ومعالجة التحديات واالحتياجات والفرص 

المتاحة للزراعة األسرية، وربطها باستراتيجيات التنمية الريفية 
والحضرية الوطنية

1-4-7 مراقبة تنفيذ السياسات واالستراتيجيات وتقييم آثارها 
على الزراعة األسرية

عدد البلدان التي 
وضعت وتنفذ سياساتها 
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الوطنية للزراعة األسرية.

وضع خطط عمل إقليمية 
بشأن الزراعة األسرية بعد 

إجراء حوار مع منظمات 
المزارعين األسريين بحلول 

عام 2024.

وضع خطط عمل دون 
إقليمية بشأن الزراعة 

األسرية بعد إجراء حوار 
مع منظمات المزارعين 

األسريين بحلول عام 2024.

القانونية  عدد األطر 
التي تم تطويرها أو 

مراجعتها بما في ذلك 
بالسياق  الخاصة  المعايير 
على/استهداف   للتعرف 
المزارعين األسريين في 
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 الركيزة 2 - عرضية. 
 دعم الشباب وضمان 
 استدامة الزراعة األسرية 
على مدى األجيال.
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منظمة األغذية والزراعة، 2017. مستقبل الغذاء والزراعة: اتجاهات وتحديات. منظمة األغذية والزراعة، روما.  16
منظمة األغذية والزراعة، 2017. مستقبل الغذاء والزراعة: مسارات بديلة حتى عام 2050. منظمة األغذية والزراعة، روما. 17
منظمة األغذية والزراعة، 2017. الشباب والزراعة: تحديات رئيسية وحلول ملموسة. منظمة األغذية والزراعة، روما. 18

الزراعة قابلة للحياة والمستدامة في تجديد  الرئيسية للحفاظ على  تتمثل أحد الشروط المسبقة 
األجيال في الزراعة األسرية، أي االحتفاظ بالشباب في المزارع وفي المجتمعات الريفية. ويكمن 

مستقبل الغذاء والزراعة في أيدي الجيل القادم من المزارعين األسريين. لذلك، هناك حاجة التخاذ 
إجراءات عاجلة لدعم مشاركة الشباب في الزراعة وتعزيز مساهمتهم النشطة في التنمية الريفية.

ويعود السبب في عدم كفاية معدل دوران األجيال في مجال الزراعة إلى حد كبير إلى االفتقار 
إلى فرص توظيف الشباب في المناطق الريفية في مجال الزراعة وخارجها، مما أدى إلى االتجاه 
الديموغرافي الملحوظ دوليا المتعلق بشيخوخة المزارعين.16 ويمثل هذا األمر خطر كبير على بقاء 

الريفية  الزراعية والسمكية والحرجية، مما يؤثر بشكل خطير على تكوين القوى العاملة  القطاعات 
الريفية والتنمية  الزراعي وحيازة األراضي والتنظيم االجتماعي داخل المجتمعات  وأنماط اإلنتاج 

عام.17  االجتماعية واالقتصادية بشكل 

ومن المعروف على نطاق واسع أن دخول الشباب إلى مجال الزراعة يمثل الدافع الرئيسي لتعزيز 
التنافسية للزراعة. ومع ذلك، يواجه المهتمون بالزراعة بشكل متزايد  الريفية والقدرة  حيوية المناطق 

حواجز هيكلية ومؤسسية متعددة، بما في ذلك محدودية الوصول إلى األراضي، وعدم كفاية 
فرص الوصول إلى المعرفة والمعلومات والتعليم والخدمات المالية والوظائف الخضراء واألسواق 

المعقدة  للتحديات  المنسقة  الحوار بشأن السياسات.18 وتعد االستجابة  المحدودة في  ومشاركتها 
التي يواجهها الشباب أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وينبغي أن تقوم اإلجراءات بتزويد الشباب 

بوصول كاٍف إلى المعلومات والتعليم والمهارات المهنية، فضال عن األصول واألسواق اإلنتاجية 
المزارع  القانونية والمالية مفتاح تسهيل تحويل  التدابير  الملموسة. ويمثل دعم  الملموسة وغير 

القائمة وتحفيز إنشاء مزارع جديدة. ويمكن لبرامج التدريب والتعليم المتميزة والشبابية أن تساهم 
بشكل كبير في االستدامة الشاملة للزراعة األسرية.

لتسهيل دوران األجيال في مجال الزراعة، من المهم بنفس القدر تزويد المزارعين المسنين بالتدابير 
الالزمة وخدمات الحماية االجتماعية التي تدعم تقاعدهم من العمل في مجال الزراعة والسماح لهم 

بأن يتقدموا في العمر بأمان وكرامة.

وكما هو معروف على نطاق واسع، عندما يدخل الشباب إلى مجال الزراعة، فإنهم يجلبون معهم 
عددا من الموارد - المهارات والشبكات ورأس المال والتقنيات وممارسات التسويق واإلدارة - مما 
يسمح باالبتكار في قطاعات الزراعة وصيد األسماك والغابات. ولضمان استدامة هذه االبتكارات، 

من الضروري دمج هذه الحلول الجديدة ومواءمتها بعناية مع البيئة المحلية والطبيعية والظروف 
االجتماعية واالقتصادية. ويمكن أن يكون التعاون بين األجيال، الذي يحفز التبادل والتوفيق والجمع 

)التقليدية والحديثة(،خطوة فعالة في هذا الصدد. وتعد  بين المعرفة والمهارات الخاصة باألجيال 
عمليات التعلم بين الجيل الواحد وبين مختلف األجيال أمرا حيويا لتسريع أنشطة القيمة المضافة 

التي ستزيد من االستقرار االقتصادي واالستقاللية للمزارعين األسريين الشباب.

لضمان تجديد األجيال في الزراعة األسرية، من الضروري تنظيم الشباب وجمعهم، وتحسين قدراتهم 
على العمل الجماعي. إن المشاركة الفعالة للمزارعين الطامحين والشباب في عمليات السياسة 

العامة يمكن أن يؤدي إلى إعادة صياغة تصور المجتمع للزراعة األسرية كقطاع ديناميكي يتمتع بقدرة 
التجدد. مستمرة على 
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من خالل االستثمار في تمكين الشباب الريفي وإتاحة الفرص لهم،يمكن للدول أن تعزز في 
4 من أهداف التنمية المستدامة(، وفرص  ذات الوقت المناهج المتعلقة بالتعليم )الهدف 

8 من أهداف التنمية المستدامة(، والحد من  العمل الالئقة والنمو االقتصادي الشامل )الهدف 
1 من أهداف التنمية المستدامة(. تتقاطع النتائج مع العديد من أهداف التنمية  الفقر )الهدف 
المستدامة وعبر أبعاد االستدامة الثالثة. وعلى المدى المتوسط والطويل، فإن إبقاء الشباب 

في المناطق الريفية من خالل توفير ظروف وفرص أفضل للحياة يقلل أيضا من الهجرة الداخلية 
16 من أهداف التنمية المستدامة(. والدولية، فضال عن تقليل بواعث الصراعات )الهدف 
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

2 عرضية. دعم الشباب وضمان استدامة الزراعة األسرية على مدى األجيال الركيزة 

المشاركة  2-1 تحسين 
للشباب  النشطة 

في الزراعة األسرية 
الريفي  واالقتصاد 

القرار وعمليات صنع 

2-1-أ سياسات عامة تحفز 
مشاركة الشباب في مجال 
الزراعة وتوفر فرصا جديدة 

الوظائف  لالستفادة من 
للزراعة األسرية  المتعددة 

والمنفذة. المطبقة 

2-1-ب آليات شاملة لتعزيز 
مشاركة الشباب في صنع القرار 

الريفية وفي  في منظماتهم 
العامة  السياسة  عمليات صنع 

المطبقة.

2-1-1 تشجيع تطوير وتنفيذ سياسات وأطر تشريعية متسقة 
لمعالجة الدوافع السلبية لهجرة الشباب من المناطق الريفية.

2-1-2 تعزيز تطوير وتنفيذ السياسات العامة واالستراتيجيات 
والبرامج الخاصة بالتنويع االجتماعي واالقتصادي في الريف 

وفرص توليد الدخل للشباب لدعم اندماجهم في الزراعة 
األسرية وتيسير تجديد األجيال في هذا القطاع.

2-1-3 تعزيز تطوير أو إعادة تنظيم حوافز االستثمار التي تمكن 
المزارعين الشباب وغيرهم من رواد األعمال الشباب في قطاع 

الزراعة.

2-1-4 تطوير حمالت التواصل والتوعية لتعزيز مشاركة الشباب 
في الزراعة األسرية.

2-1-5 دمج المهارات الزراعية في البرامج التعليمية لتشجيع 
مشاركة الشباب في الزراعة األسرية.

 2-1-6 تعزيز مشاركة الشباب وتعزيز دورهم القيادي في 
المنظمات الريفية وفي عمليات صنع السياسات.

2-1-7 تعزيز تبادل المعرفة على مختلف المستويات بشأن 
السياسات العامة الناجحة التي تدعم وتشجع المزارعين 

الشباب في الزراعة.

عدد البلدان التي 
لديها مجموعة محّسنة 

من المؤسسات 
واالستراتيجيات - بما في 
ذلك السياسات والمبادئ 

التوجيهية واللوائح 
واألدوات والبرامج - التي 

تهدف إلى توفير عمالة 
ريفية الئقة وخاصة 

للشباب

2070

2-2 تحسين وصول 
التالي من  الجيل 

األسريين  المزارعين 
الطبيعية  الموارد  إلى 

اإلنتاجية  واألصول 
والمعلومات  والتعليم 

التحتية  والبنية 
المالية  والخدمات 

واألسواق

2-2-أ وضع سياسات عامة 
لتحسين فرص الحصول على 
وأمن حيازة المزارعين الصغار 

الطبيعية. الموارد  على 

2-2-ب تدابير السياسة العامة 
التي تسهل الوصول إلى 

الزراعية والخدمات  األصول 
للشباب  المالية واألسواق 

تنفيذها. يتم  والتي  المطبقة 

2-2-1 تعزيز تطوير ومراجعة وتنفيذ السياسات واألطر العامة 
لدعم وصول الشباب إلى األرض واالعتراف بحقوقهم 

المشروعة في الحيازة من خالل تطبيق اإلرشادات المنصوص 
عليها في الصكوك الدولية.

2-2-2 توفير حوافز للمزارعين الشباب للوصول إلى األصول 
اإلنتاجية الملموسة وغير الملموسة )المتعلقة أيضا باالقتصاد 
الزراعي واالقتصاد التضامني(، والتكنولوجيات الجديدة القابلة 

للتكيف واألسواق المجزية ماليا.

2-2-3 تعزيز تطوير وتوافر الخدمات المالية الشاملة )األموال 
المباشرة، وأسعار الفائدة المواتية وما إلى ذلك( المصممة 

خصيصا الحتياجات المزارعين األسريين الشباب.

2-2-4 توفير الوصول الكافي إلى المعرفة والمعلومات 
والتعليم للشباب في المناطق الريفية

عدد البلدان التي يعزز فيها 
اإلطار القانوني (بما في 

ذلك القانون العرفي( حقوق 
الشباب والوصول إلى 

الموارد الطبيعية واألصول 
اإلنتاجية والمعلومات 

والبنية التحتية والخدمات 
واألسواق.

2070

2-3 تحسين معدل 
دوران األجيال في 

الزراعة ومصايد 
والغابات األسماك 

2-3-أ السياسات العامة 
لدعم  المكيفة محليا  والمرافق 

خالفة المزرعة، بدء المزرعة، وما 
إلى ذلك.

2-3-1 توفير تدابير قانونية ومالية داعمة لتسهيل نقل الموارد 
الزراعية بين األجيال.

2-3-2 تعزيز تبادل المعلومات والمعارف والممارسات بين 
الجيل الواحد وبين األجيال المختلفة )من خالل التبادل المباشر 

للخبرات والممارسات الجيدة/السيئة ايضا( عند الدخول إلى 
مجال الزراعة )خالفة المزرعة، إنشاء المزرعة، إلخ(

2-3-3 تقديم خدمات استشارية لتسهيل دوران األجيال في 
مجال الزراعة األسرية.

2-3-4 تطوير قدرات ووعي القيادات التقليدية واألسر 
والسلطات المحلية حول أهمية دور الشباب والمشاركة في 

الزراعة األسرية.

2-3-5 توفير المعاشات والخدمات األخرى ذات الصلة 
للمزارعين المسنين لتسهيل دوران األجيال في الزراعة.

عدد البلدان التي يحفز فيها 
اإلطار القانوني (بما في 

ذلك القانون العرفي( دوران 
األجيال في الزراعة.

2070

2-4 تحسين قدرة 
مزارعي األسرة 

على  الشباب 
االبتكار  ممارسات 

التي تربط المعارف 
المحددة  )التقليدية( 

الجديدة. بالحلول  محليا 

2-4-أ توفير برامج لتنمية 
الفنية  والمهارات  القدرات 
ومهارات حشد التأييد لدى 

الشباب  األسريين  المزارعين 
ومنظماتهم.

2-4-1 تطوير قدرات المزارعين األسريين الشباب على اغتنام 
فرص العمل الجديدة الناتجة عن استراتيجيات تنويع فرص 

العمل )ريادة األعمال(

2-4-2 دعم عمليات التعاون والتعلم بين الجيل الواحد وبين 
األجيال المختلفة )من خالل التبادالت المباشرة أيضا ومن خالل 
الخدمات االستشارية المعززة( لتبادل المعرفة والممارسات في:

اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية وممارسات اإلنتاج )التنوع 	 
البيولوجي، علم البيئة الزراعية،الصمود أمام الصدمات، إلخ( 

أنشطة ذات قيمة مضافة على مستوى المزرعة لزيادة 	 
استقالليتها وفرصة الوصول إلى األسواق بشكل أفضل 

االبتكار المستدام في مجال الزراعة األسرية	 

2-4-3 تعزيز شبكات ومنظمات المزارعين الصغار ودعم 
مشاركتهم في عمليات صنع السياسات والتنفيذ والرصد 

الوطنية والمحلية.

عدد البلدان التي اتخذت 
إجراءات لتعزيز فرص العمل 
الريفية الالئقة، وتنمية روح 
المبادرة وتنمية المهارات، 

وخاصة بالنسبة للشباب

عدد برامج تنمية القدرات 
لدعم الشباب في الزراعة 

األسرية في كل بلد

20

1
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

الركيزة 2 عرضية. دعم الشباب وضمان استدامة الزراعة األسرية على مدى األجيال

المشاركة  2-1 تحسين 
للشباب  النشطة 

في الزراعة األسرية 
الريفي  واالقتصاد 

القرار وعمليات صنع 

2-1-أ سياسات عامة تحفز 
مشاركة الشباب في مجال 
الزراعة وتوفر فرصا جديدة 

الوظائف  لالستفادة من 
للزراعة األسرية  المتعددة 

والمنفذة. المطبقة 

2-1-ب آليات شاملة لتعزيز 
مشاركة الشباب في صنع القرار 

الريفية وفي  في منظماتهم 
العامة  السياسة  عمليات صنع 

المطبقة.

2-1-1 تشجيع تطوير وتنفيذ سياسات وأطر تشريعية متسقة 
لمعالجة الدوافع السلبية لهجرة الشباب من المناطق الريفية.

2-1-2 تعزيز تطوير وتنفيذ السياسات العامة واالستراتيجيات 
والبرامج الخاصة بالتنويع االجتماعي واالقتصادي في الريف 

وفرص توليد الدخل للشباب لدعم اندماجهم في الزراعة 
األسرية وتيسير تجديد األجيال في هذا القطاع.

2-1-3 تعزيز تطوير أو إعادة تنظيم حوافز االستثمار التي تمكن 
المزارعين الشباب وغيرهم من رواد األعمال الشباب في قطاع 

الزراعة.

2-1-4 تطوير حمالت التواصل والتوعية لتعزيز مشاركة الشباب 
في الزراعة األسرية.

2-1-5 دمج المهارات الزراعية في البرامج التعليمية لتشجيع 
مشاركة الشباب في الزراعة األسرية.

 2-1-6 تعزيز مشاركة الشباب وتعزيز دورهم القيادي في 
المنظمات الريفية وفي عمليات صنع السياسات.

2-1-7 تعزيز تبادل المعرفة على مختلف المستويات بشأن 
السياسات العامة الناجحة التي تدعم وتشجع المزارعين 

الشباب في الزراعة.

عدد البلدان التي 
لديها مجموعة محّسنة 

من المؤسسات 
واالستراتيجيات - بما في 
ذلك السياسات والمبادئ 

التوجيهية واللوائح 
واألدوات والبرامج - التي 

تهدف إلى توفير عمالة 
ريفية الئقة وخاصة 

للشباب

2070

2-2 تحسين وصول 
التالي من  الجيل 

األسريين  المزارعين 
الطبيعية  الموارد  إلى 

اإلنتاجية  واألصول 
والمعلومات  والتعليم 

التحتية  والبنية 
المالية  والخدمات 

واألسواق

2-2-أ وضع سياسات عامة 
لتحسين فرص الحصول على 
وأمن حيازة المزارعين الصغار 

الطبيعية. الموارد  على 

2-2-ب تدابير السياسة العامة 
التي تسهل الوصول إلى 

الزراعية والخدمات  األصول 
للشباب  المالية واألسواق 

تنفيذها. يتم  والتي  المطبقة 

2-2-1 تعزيز تطوير ومراجعة وتنفيذ السياسات واألطر العامة 
لدعم وصول الشباب إلى األرض واالعتراف بحقوقهم 

المشروعة في الحيازة من خالل تطبيق اإلرشادات المنصوص 
عليها في الصكوك الدولية.

2-2-2 توفير حوافز للمزارعين الشباب للوصول إلى األصول 
اإلنتاجية الملموسة وغير الملموسة )المتعلقة أيضا باالقتصاد 
الزراعي واالقتصاد التضامني(، والتكنولوجيات الجديدة القابلة 

للتكيف واألسواق المجزية ماليا.

2-2-3 تعزيز تطوير وتوافر الخدمات المالية الشاملة )األموال 
المباشرة، وأسعار الفائدة المواتية وما إلى ذلك( المصممة 

خصيصا الحتياجات المزارعين األسريين الشباب.

2-2-4 توفير الوصول الكافي إلى المعرفة والمعلومات 
والتعليم للشباب في المناطق الريفية

عدد البلدان التي يعزز فيها 
اإلطار القانوني (بما في 

ذلك القانون العرفي( حقوق 
الشباب والوصول إلى 

الموارد الطبيعية واألصول 
اإلنتاجية والمعلومات 

والبنية التحتية والخدمات 
واألسواق.

2070

2-3 تحسين معدل 
دوران األجيال في 

الزراعة ومصايد 
والغابات األسماك 

2-3-أ السياسات العامة 
لدعم  المكيفة محليا  والمرافق 

خالفة المزرعة، بدء المزرعة، وما 
إلى ذلك.

2-3-1 توفير تدابير قانونية ومالية داعمة لتسهيل نقل الموارد 
الزراعية بين األجيال.

2-3-2 تعزيز تبادل المعلومات والمعارف والممارسات بين 
الجيل الواحد وبين األجيال المختلفة )من خالل التبادل المباشر 

للخبرات والممارسات الجيدة/السيئة ايضا( عند الدخول إلى 
مجال الزراعة )خالفة المزرعة، إنشاء المزرعة، إلخ(

2-3-3 تقديم خدمات استشارية لتسهيل دوران األجيال في 
مجال الزراعة األسرية.

2-3-4 تطوير قدرات ووعي القيادات التقليدية واألسر 
والسلطات المحلية حول أهمية دور الشباب والمشاركة في 

الزراعة األسرية.

2-3-5 توفير المعاشات والخدمات األخرى ذات الصلة 
للمزارعين المسنين لتسهيل دوران األجيال في الزراعة.

عدد البلدان التي يحفز فيها 
اإلطار القانوني (بما في 

ذلك القانون العرفي( دوران 
األجيال في الزراعة.

2070

2-4 تحسين قدرة 
مزارعي األسرة 

على  الشباب 
االبتكار  ممارسات 

التي تربط المعارف 
المحددة  )التقليدية( 

الجديدة. بالحلول  محليا 

2-4-أ توفير برامج لتنمية 
الفنية  والمهارات  القدرات 
ومهارات حشد التأييد لدى 

الشباب  األسريين  المزارعين 
ومنظماتهم.

2-4-1 تطوير قدرات المزارعين األسريين الشباب على اغتنام 
فرص العمل الجديدة الناتجة عن استراتيجيات تنويع فرص 

العمل )ريادة األعمال(

2-4-2 دعم عمليات التعاون والتعلم بين الجيل الواحد وبين 
األجيال المختلفة )من خالل التبادالت المباشرة أيضا ومن خالل 
الخدمات االستشارية المعززة( لتبادل المعرفة والممارسات في:

اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية وممارسات اإلنتاج )التنوع 	 
البيولوجي، علم البيئة الزراعية،الصمود أمام الصدمات، إلخ( 

أنشطة ذات قيمة مضافة على مستوى المزرعة لزيادة 	 
استقالليتها وفرصة الوصول إلى األسواق بشكل أفضل 

االبتكار المستدام في مجال الزراعة األسرية	 

2-4-3 تعزيز شبكات ومنظمات المزارعين الصغار ودعم 
مشاركتهم في عمليات صنع السياسات والتنفيذ والرصد 

الوطنية والمحلية.

عدد البلدان التي اتخذت 
إجراءات لتعزيز فرص العمل 
الريفية الالئقة، وتنمية روح 
المبادرة وتنمية المهارات، 

وخاصة بالنسبة للشباب

عدد برامج تنمية القدرات 
لدعم الشباب في الزراعة 

األسرية في كل بلد

20

1

70

8



 الركيزة 3 - عرضية. 
تعزيز المساواة بين الجنسين 

في مجال الزراعة األسرية، 
والدور القيادي للمرأة الريفية
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منظمة األغذية والزراعة، 2011. حالة الغذاء والزراعة 2010-2011. نساء في مجال الزراعة وتقليل الفجوة الجنسانية من أجل  19
التنمية. منظمة األغذية والزراعة، روما. 

منظمة األغذية والزراعة، 2008. تمكين المرأة الريفية لتعزيز الزراعة. عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن المنظور الجنساني.  20
منظمة األغذية والزراعة، روما.

لتحقيق  الزراعية.19 وهي ضرورية  العاملة  القوى  ، ما يقرب من نصف  المتوسط  المرأة، في  تمثل 
أهداف  إطار  والجوع في  الفقر  القضاء على  غذائية مستدامة ومنتجة وشاملة،فضال عن  نظم 

المستدامة. التنمية 

تساهم المرأة في النظم الغذائية ليس فقط من خالل عملها ولكن أيضا من خالل معرفتها 
بالممارسات الزراعية والتنوع البيولوجي. وتشارك المرأة في األنشطة داخل وخارج المزرعة وتلعب 
دورا رئيسيا في إدارة الموارد الطبيعية وإنتاج األغذية ومعالجتها وحفظها وتسويقها. وتنوع المرأة 

الريفية مصادر الدخل وتكفل األمن الغذائي والتغذية والرفاه لعائالتها ومجتمعها.20 

تلعب المرأة الريفية أيضا دورا فريدا كمقدمة خدمات وفي بناء القدرة على الصمود: فهي تجمع 
بين العمل المدر للدخل والمسؤوليات المنزلية غير المدفوعة األجر، مثل رعاية األطفال وكبار السن. 

عندما تحصل المرأة على دخل إضافي، فإنها تنفق منه أكثر مما ينفقه الرجال على الغذاء والصحة 
والمالبس وتعليم أطفالهن، مع ما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على الرفاه الفوري وكذلك تكوين 

رأس المال البشري على المدى الطويل وبناء استراتيجيات المرونة.

وعلى الرغم من هذه المساهمة الضخمة، ال تزال العديد من المزارعات األكثر تضررا من الفقر 
واإلقصاء االجتماعي، ومن األرجح أال يتم احترام حقوقهن اإلنسانية األساسية. وبالنظر إليهم 

كمستهلكات، من المرجح أن تعان النساء من انعدام األمن الغذائي أكثر من الرجال في كل مناطق 
العالم .وبالنظر إليهم كمنتجات، تواجه النساء الريفيات قيودا أكبر من نظرائهن الذكور في الوصول 

إلى الموارد والخدمات اإلنتاجية األساسية والتكنولوجيا ومعلومات السوق واألصول والخدمات 
العمل. والتكنولوجيا وفرص  المالية 

هذه "الفجوة بين الجنسين" تحد من قدرة المرأة الريفية على االستفادة من الفرص الجديدة، 
الريفية الشاملة متعددة األبعاد  التنمية  وتمنعها من تحقيق كامل إمكاناتها، وبالتالي تقوض تحقيق 

التنمية لعام 2030. التي تتوخى تحقيقها خطة 

وتتطلب تعقيدات هذه التحديات بقوة وضع سياسات شاملة ومخصصة تحفز النساء على االنخراط 
في النظم الغذائية على طول سالسل القيمة، بدءا من الوظائف المتعددة للزراعة األسرية لتعزيز 

دور المرأة في المجتمعات الريفية.

إن وصول المرأة إلى األرض بصفة خاصة ووصولها إلى غيرها من الموارد اإلنتاجية واستخدامها 
والسيطرة عليها أمر ضروري لضمان كونها عنصرا فاعال رئيسيا في ضمان األمن الغذائي وحماية 

البيولوجي. وتمثل السياسات المخصصة لسد هذه الفجوة أحد أكثر األساليب فعالية لمكافحة  التنوع 
الفقر في الريف، ودعم إنتاجية المرأة بهدف توليد فوائض قابلة للتسويق وإضافة قيمة إلى 

تحولها. وعملية  الغذائي  إنتاجها 

إن تعزيز قدرات المنظمات النسائية على تقديم الخدمات الريفية الشاملة بفعالية واإلسهام في 
إجراء البحوث واالبتكارات الجنسانية هو شرط مسبق وضروري لتعزيز اإلدماج االقتصادي للمرأة 
على طول النظم الغذائية. ويؤدي تعزيز خدمات محددة )خدمات رعاية األطفال وخدمات اإلرشاد 
المخصصة، من بين أمور أخرى( إلى تحسين الوصول إلى الموارد اإلنتاجية ويساعد المرأة في 

الحصول على دخل أفضل وفرص عمل الئقة، وكذلك يعزز مهاراتها اإلنتاجية وقدراتها على تحسين 
البيولوجي. التنوع  البيئي ويحمي  التدهور  اإليكولوجي،ويعالج  النظام  خدمات 
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تم توضيح الدور األساسي للمرأة في تحقيق التنمية المستدامة في خطة عام 2030 مع تضمين 
األهداف المتعلقة بالنوع االجتماعي في جميع أهداف التنمية المستدامة تقريبا. ومن خالل 

العمل على هذه الركيزة، تشجع البلدان على تطبيق مناهج متكاملة تفضي إلى تحقيق الهدف 5 
من أهداف التنمية المستدامة )المساواة بين الجنسين(، وهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة 

)القضاء على الفقر مع العمل على تحقيق غاية حصول المرأة على األرض وغيرها من الموارد 
اإلنتاجية( والهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة )القضاء على الجوع، مع العمل على تحقيق 

غاية زيادة إنتاجية المرأة الريفية ودخلها، مما يؤدي إلى تحقيق فوائد متعددة تتعلق بالحد من الجوع 
وسوء التغذية(، والهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة )عدم المساواة( والهدف 16 من أهداف 

التنمية المستدامة )الحد من النزاعات وعدم االستقرار( كما ستعمل معالجة الفجوة بين الجنسين 
في الوصول إلى الخدمات والموارد في المناطق الريفية على تحسين األداء في الصحة )الهدف 3 
من أهداف التنمية المستدامة( والتعليم )الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة( والمياه والصرف 

الصحي )الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة( والطاقة النظيفة وبأسعار معقولة )الهدف 7 
من أهداف التنمية المستدامة(.ويؤدي تعزيز منظمات المرأة الريفية وتأثيرها في الحياة العامة 

إلى تحقيق كامل إمكاناتها في تحقيق األمن الغذائي والمرونة والرفاهية، باعتبارها العب رئيسي 
في التطور التحويلي نحو تطبيق أنظمة أكثر شموال وقادرة على التكيف مع تغير المناخ )وبالتالي 

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 11 و 12، 13 و 14 و 15(.

وتتعرض النساء المزارعات بشكل خاص للعنف، بسبب وضعهن االجتماعي األضعف نسبيا وقلة 
الوعي بحقوقهن. إن الترويج لخلق سياق مناسب إلحداث تغييرات ثقافية تسعى إلى تحقيق 

المساواة بين الجنسين من خالل سياسات وبرامج ومؤسسات وحمالت دعوية محددة يعد أمرا 
النساء. التي تواجهها  التمييز والعنف  أساسيا للتعامل مع مختلف أشكال 

ويعد دور منظمات المرأة والمزارعين دورا أساسيا في جمع البيانات وزيادة إبراز دور المرأة وزيادة 
الوعي بأهمية العمل المنتج للمرأة الريفية مما يساعدها على اكتساب االعتراف بكونهن أعضاء 
كاملين في المجتمع وتحقيق االستقالل ولعب دور قيادي في المجتمع. ويعتبر االستثمار في 
التدريب وتنمية القدرات أمر بالغ األهمية لضمان قدرة المرأة ومنظماتها وضمان قدرتها على 

القرار والتأثير عليها. المشاركة في عمليات صنع 

وقد أثبت تعزيز وجود منصات ومساحات على جميع المستويات لدعم الحوار وتبادل الخبرات الناجحة 
بشأن اإلجراءات اإليجابية من أجل المساواة بين الجنسين - حتى من خالل التعاون بين بلدان الجنوب 

والتعاون بين المزارعين والمزارعين - فعاليته بشكل خاص في تطوير قدرات المرأة الريفية ومهاراتها، 
وكذلك في تعزيز االعتراف العام بدور المرأة الريفية وإمكاناتها، وفي زيادة تمثيلها السياسي وأثره.
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

3 عرضية. تعزيز المساواة بين الجنسين   الركيزة 
في مجال الزراعة األسرية، والدور القيادي للمرأة الريفية

المشاركة  3-1 تحسين 
الريفية  للمرأة  النشطة 

في الزراعة األسرية 
وفي االقتصاد 

الريفي.

3-1-أ سياسات شاملة ومخصصة 
تحفز النساء على المشاركة 
في الزراعة األسرية، وتعزز 

أدوارهن القيادية، وتتيح لهن 
فرصا متنوعة على طول سلسلة 
التوريد لالستفادة من الوظائف 

المتعددة للزراعة األسرية 
الموجودة والتي يتم تنفيذها.

3-1-ب تنفيذ سياسات عامة 
لضمان الحصول على الحقوق 

االجتماعية والتعليم والصحة 
والحماية االجتماعية من قبل 
النساء وأطفالهن في مجال 

الزراعة األسرية.

3-1-ج مبادرات التوعية والدعوة 
لتحسين فهم العمل المنتج 
للمرأة الريفية ودورها في 

الحفاظ على البذور والمعارف 
والثقافة والتقاليد المحلية 

الخاصة باألجداد التي يتم القيام 
بها لتحقيق التمكين االقتصادي 

والسياسي واالجتماعي 
واالستقالل الذاتي.

3-1-1 تعزيز أوجه التآزر في السياسات والتشريعات والبرامج 
لتوفير الحقوق والفرص المتساوية للمرأة والرجل في مجال 

الزراعة األسرية من خالل تطبيق اإلرشادات المنصوص عليها 
في الصكوك الدولية.

3-1-2 مراجعة وتنفيذ ومراقبة السياسات والتشريعات لضمان 
تكافؤ الفرص في مجال الزراعة األسرية، مع مراعاة قدرات 

واحتياجات وتطلعات المرأة الريفية.

3-1-3 وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج تعزز 
التنويع االقتصادي الريفي وتوليد فرص عمل ودخل ريفيين 

الئقين، وخلق فرص أفضل للمزارعات.

3-1-4 توفير تنمية القدرات لواضعي السياسات بشأن 
اإلنصاف والمساواة بين الجنسين لضمان دمج تحليل النوع 

االجتماعي في صياغة وتنفيذ وتقييم سياسات وبرامج 
ومشاريع التنمية الريفية.

3-1-5 تنظيم المعلومات الموجودة بالفعل، وجمع وتوثيق 
البيانات ذات الصلة محليا والمصنفة حسب نوع الجنس وفي 

الوقت المناسب لتقييم الوضع الحالي واحتياجات المزارعات.

3-1-6 تعزيز تطوير خدمات الرعاية المقدمة لألطفال والمرتبطة 
بالخدمات التعليمية المقدمة لهم )لتقليل عبء الوقت 

المفروض على المرأة وتسهيل حصولهن على التدريب على 
المهارات واإلنتاج(.

عدد البلدان التي 
لديها مجموعة محسنة 

من المؤسسات 
واالستراتيجيات - بما في 
ذلك السياسات والمبادئ 

التوجيهية واللوائح 
واألدوات والبرامج - التي 

تهدف إلى توفير عمالة 
ريفية الئقة، بما في 

ذلك للنساء.

2070
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

3 عرضية. تعزيز المساواة بين الجنسين   الركيزة 
في مجال الزراعة األسرية، والدور القيادي للمرأة الريفية

المشاركة  3-1 تحسين 
الريفية  للمرأة  النشطة 

في الزراعة األسرية 
وفي االقتصاد 

الريفي.

3-1-أ سياسات شاملة ومخصصة 
تحفز النساء على المشاركة 
في الزراعة األسرية، وتعزز 

أدوارهن القيادية، وتتيح لهن 
فرصا متنوعة على طول سلسلة 
التوريد لالستفادة من الوظائف 

المتعددة للزراعة األسرية 
الموجودة والتي يتم تنفيذها.

3-1-ب تنفيذ سياسات عامة 
لضمان الحصول على الحقوق 

االجتماعية والتعليم والصحة 
والحماية االجتماعية من قبل 
النساء وأطفالهن في مجال 

الزراعة األسرية.

3-1-ج مبادرات التوعية والدعوة 
لتحسين فهم العمل المنتج 
للمرأة الريفية ودورها في 

الحفاظ على البذور والمعارف 
والثقافة والتقاليد المحلية 

الخاصة باألجداد التي يتم القيام 
بها لتحقيق التمكين االقتصادي 

والسياسي واالجتماعي 
واالستقالل الذاتي.

3-1-1 تعزيز أوجه التآزر في السياسات والتشريعات والبرامج 
لتوفير الحقوق والفرص المتساوية للمرأة والرجل في مجال 

الزراعة األسرية من خالل تطبيق اإلرشادات المنصوص عليها 
في الصكوك الدولية.

3-1-2 مراجعة وتنفيذ ومراقبة السياسات والتشريعات لضمان 
تكافؤ الفرص في مجال الزراعة األسرية، مع مراعاة قدرات 

واحتياجات وتطلعات المرأة الريفية.

3-1-3 وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج تعزز 
التنويع االقتصادي الريفي وتوليد فرص عمل ودخل ريفيين 

الئقين، وخلق فرص أفضل للمزارعات.

3-1-4 توفير تنمية القدرات لواضعي السياسات بشأن 
اإلنصاف والمساواة بين الجنسين لضمان دمج تحليل النوع 

االجتماعي في صياغة وتنفيذ وتقييم سياسات وبرامج 
ومشاريع التنمية الريفية.

3-1-5 تنظيم المعلومات الموجودة بالفعل، وجمع وتوثيق 
البيانات ذات الصلة محليا والمصنفة حسب نوع الجنس وفي 

الوقت المناسب لتقييم الوضع الحالي واحتياجات المزارعات.

3-1-6 تعزيز تطوير خدمات الرعاية المقدمة لألطفال والمرتبطة 
بالخدمات التعليمية المقدمة لهم )لتقليل عبء الوقت 

المفروض على المرأة وتسهيل حصولهن على التدريب على 
المهارات واإلنتاج(.

عدد البلدان التي 
لديها مجموعة محسنة 

من المؤسسات 
واالستراتيجيات - بما في 
ذلك السياسات والمبادئ 

التوجيهية واللوائح 
واألدوات والبرامج - التي 

تهدف إلى توفير عمالة 
ريفية الئقة، بما في 

ذلك للنساء.

2070
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

3 عرضية. تعزيز المساواة بين الجنسين   الركيزة 
في مجال الزراعة األسرية، والدور القيادي للمرأة الريفية

3-2 زيادة وصول 
النساء في مجال 

الزراعة األسرية إلى 
الطبيعية،  الموارد 
اإلنتاجية،  األصول 
البنية  المعلومات، 

الخدمات  التحتية، 
واألسواق المالية 

3-2-أ سياسات شاملة ومكرسة 
لتحسين وصول المرأة والسيطرة 

عليها وضمان حيازتها على الموارد 
الطبيعية المحددة والمنفذة

3-2-ب تدابير السياسة العامة 
المطبقة والتي يتم تنفيذها 
والتي تسهل حصول المرأة 

العاملة في مجال الزراعة األسرية 
على األصول اإلنتاجية والخدمات 

المالية واألسواق.

3-2-1 تعزيز السياسات واإلطار القانوني والتنظيمي بما 
يضمن حصول النساء والفتيات على حقوق متساوية في 

الحصول على األراضي والموارد الطبيعية والسيطرة عليها 
وحيازتها بغض النظر عن حالتهم المدنية واالجتماعية.

3-2-2 تعزيز إجراءات محددة لتحسين وصول المرأة وسيطرتها 
على مصادر المياه.

3-2-3 تعزيز تطوير أدوات سياسات لدعم وصول المزارعات 
إلى األصول اإلنتاجية والمعلومات والبنية التحتية.

3-2-4 تعزيز تدابير السياسات والحوافز التي تسهل وصول 
المرأة إلى الوسائل التكنولوجية التي توفر في استخدام 

العمالة للتغلب على قيود اإلنتاج.

3-2-5 تعزيز تطوير وتوافر الخدمات المالية المصممة خصيصا 
الحتياجات النساء في الزراعة األسرية.

3-2-6 تطوير سالسل إمداد تراعي الفوارق بين الجنسين 
لتعزيز اإلمكانات اإلنتاجية الكاملة للمرأة في نظم األغذية 
الزراعية وزيادة فرص وصولها إلى األسواق ذات القيمة 

األعلى واألجور )المحلية( وفرص العمل الالئقة

عدد البلدان التي يحسن 
فيها اإلطار القانوني (بما 

في ذلك القانون العرفي( 
حقوق المرأة في ملكية 

األرض و/أو السيطرة عليها  
والوصول إلى الموارد 

الطبيعية األخرى واألصول 
اإلنتاجية والمعلومات 

والبنية التحتية والخدمات 
واألسواق.

2070

3-3 زيادة قدرة 
ومنظماتهن  المزارعات 

على الحصول على 
التقنية  الدعوة 

ومهارات القيادة مما 
يعزز مشاركتهن في 

منظماتهن  داخل 
وفي عمليات وضع 

السياسات.

3-3-أ برامج بناء القدرات لتمكين 
المزارعات من إنتاج وتجهيز 

األغذية وتنمية  وتسويق 
والتجارية. المالية  الخدمات 

3-3-ب برامج تنمية القدرات 
لتمكين  تهدف  التي  المطبقة 

المرأة ومنظماتها من زيادة 
مهاراتها في مجال الدعوة 

الفعالة في صنع  ومشاركتها 
ورصدها. وتنفيذها  السياسات 

3-3-1 توفير برامج تثقيفية وتعليمية )ذاتية( تراعي الفوارق 
بين الجنسين من أجل إثراء ممارسات المزارعات المتعلقة 

بتوفير وتجهيز وتسويق األغذية وإثراء المعرفة واالبتكار وريادة 
األعمال وقدرات تطوير األعمال واستراتيجيات تنويع العمالة 

وما إلى ذلك.

3-3-2 دعم توفير الخدمات االستشارية واإلرشادية الريفية 
التي تراعي الفوارق بين الجنسين لتحسين إدماج المرأة في 

األنشطة على طول سلسلة اإلمداد.

3-3-3 توفير أدوات تعليمية محددة وتدريب النساء الريفيات 
على القيادة والمشاركة السياسية )من خالل التبادل المباشرة 

أيضا(

3-3-4 تعزيز مشاركة المرأة ودورها القيادي في منظمات 
المزارعين األسريين والمجتمعات الريفية وفي صنع 

السياسات وعمليات التنفيذ والرصد.

عدد البلدان التي اتخذت 
إجراءات للتعجيل بالمساواة 

بين الجنسين والتمكين 
االقتصادي للمرأة الريفية.

عدد برامج تنمية القدرات 
لدعم المرأة في كل بلد.
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8

3-4 الحد من جميع 
أنواع العنف ضد 

النساء والفتيات في 
مجال الزراعة األسرية 

المناطق  وفي 
الريفية.

3-4-أ تنفيذ سياسات وبرامج 
ووجود مؤسسات تمنع وتشجب 

وتحمي وتساعد على القضاء 
على العنف ضد المرأة.

3-4-ب حمالت قائمة للتوعية 
بآثار العنف الجنساني على حياة 

الريفية. المرأة 

3-4-1 إنتاج معلومات وبيانات إحصائية ودراسات عن العنف 
ضد المرأة الريفية.

3-4-2 تعزيز السياسات والبرامج وإنشاء مؤسسات لمنع 
وحماية ومساعدة النساء والفتيات الريفيات ضد جميع أشكال 

التمييز والعنف.

3-4-3 توفير تنمية قدرات النساء والفتيات الريفيات 
ومنظماتهن بشأن التعرف على حقوقهن االقتصادية 

واإلنجابية واالجتماعية والسياسية

3-4-4 تطوير حمالت التواصل والتوعية:

تشجيع مساهمة المرأة الريفية في الزراعة األسرية والتعرف على 	 
كيفية مساعدة المساواة بين الجنسين في المنزل وفي المزرعة 
وفي مجتمعهم على القضاء على الفقر وسوء التغذية وانعدام 

األمن الغذائي.

بشأن عواقب العنف الجنساني وعلى أهمية القضاء عليه )في 	 
مؤسسات مختلفة مثل المدارس الريفية، باالقتران مع برامج 

التدريب الريفية ووسائل اإلعالم وغيرها(

عدد البلدان التي اتخذت 
إجراءات لتسريع الحماية من 

العنف الجنساني

2070

المعرفة  3-5 تحسين 
للمرأة  الناجحة  بالتجارب 

تغييرا  تحقق  التي 
المجاالت  إيجابيا في 

واالجتماعية  السياسية 
واالقتصادية 

والثقافية من أجل 
بين  المساواة  تحقيق 

لجنسين ا

3-5-أ توفير مساحات لتسهيل 
تبادل الخبرات واإلجراءات 

الناجحة التي تعمل على إحداث 
واالقتصادي  االجتماعي  التغيير 

بين  المساواة  والثقافي وتحقيق 
الجنسين.

3-5-1 دعم برامج التبادل )على جميع المستويات( بشأن 
الممارسات اإلنتاجية الجيدة والسياسات العامة الناجحة لتمكين 

المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الزراعة األسرية.

عدد البلدان التي اتخذت 
إجراءات لتسريع تبادل 

المعرفة من أجل تمكين 
الريفية. المرأة 

2070
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

3 عرضية. تعزيز المساواة بين الجنسين   الركيزة 
في مجال الزراعة األسرية، والدور القيادي للمرأة الريفية

3-2 زيادة وصول 
النساء في مجال 

الزراعة األسرية إلى 
الطبيعية،  الموارد 
اإلنتاجية،  األصول 
البنية  المعلومات، 

الخدمات  التحتية، 
واألسواق المالية 

3-2-أ سياسات شاملة ومكرسة 
لتحسين وصول المرأة والسيطرة 

عليها وضمان حيازتها على الموارد 
الطبيعية المحددة والمنفذة

3-2-ب تدابير السياسة العامة 
المطبقة والتي يتم تنفيذها 
والتي تسهل حصول المرأة 

العاملة في مجال الزراعة األسرية 
على األصول اإلنتاجية والخدمات 

المالية واألسواق.

3-2-1 تعزيز السياسات واإلطار القانوني والتنظيمي بما 
يضمن حصول النساء والفتيات على حقوق متساوية في 

الحصول على األراضي والموارد الطبيعية والسيطرة عليها 
وحيازتها بغض النظر عن حالتهم المدنية واالجتماعية.

3-2-2 تعزيز إجراءات محددة لتحسين وصول المرأة وسيطرتها 
على مصادر المياه.

3-2-3 تعزيز تطوير أدوات سياسات لدعم وصول المزارعات 
إلى األصول اإلنتاجية والمعلومات والبنية التحتية.

3-2-4 تعزيز تدابير السياسات والحوافز التي تسهل وصول 
المرأة إلى الوسائل التكنولوجية التي توفر في استخدام 

العمالة للتغلب على قيود اإلنتاج.

3-2-5 تعزيز تطوير وتوافر الخدمات المالية المصممة خصيصا 
الحتياجات النساء في الزراعة األسرية.

3-2-6 تطوير سالسل إمداد تراعي الفوارق بين الجنسين 
لتعزيز اإلمكانات اإلنتاجية الكاملة للمرأة في نظم األغذية 
الزراعية وزيادة فرص وصولها إلى األسواق ذات القيمة 

األعلى واألجور )المحلية( وفرص العمل الالئقة

عدد البلدان التي يحسن 
فيها اإلطار القانوني (بما 

في ذلك القانون العرفي( 
حقوق المرأة في ملكية 

األرض و/أو السيطرة عليها  
والوصول إلى الموارد 

الطبيعية األخرى واألصول 
اإلنتاجية والمعلومات 

والبنية التحتية والخدمات 
واألسواق.

2070

3-3 زيادة قدرة 
ومنظماتهن  المزارعات 

على الحصول على 
التقنية  الدعوة 

ومهارات القيادة مما 
يعزز مشاركتهن في 

منظماتهن  داخل 
وفي عمليات وضع 

السياسات.

3-3-أ برامج بناء القدرات لتمكين 
المزارعات من إنتاج وتجهيز 

األغذية وتنمية  وتسويق 
والتجارية. المالية  الخدمات 

3-3-ب برامج تنمية القدرات 
لتمكين  تهدف  التي  المطبقة 

المرأة ومنظماتها من زيادة 
مهاراتها في مجال الدعوة 

الفعالة في صنع  ومشاركتها 
ورصدها. وتنفيذها  السياسات 

3-3-1 توفير برامج تثقيفية وتعليمية )ذاتية( تراعي الفوارق 
بين الجنسين من أجل إثراء ممارسات المزارعات المتعلقة 

بتوفير وتجهيز وتسويق األغذية وإثراء المعرفة واالبتكار وريادة 
األعمال وقدرات تطوير األعمال واستراتيجيات تنويع العمالة 

وما إلى ذلك.

3-3-2 دعم توفير الخدمات االستشارية واإلرشادية الريفية 
التي تراعي الفوارق بين الجنسين لتحسين إدماج المرأة في 

األنشطة على طول سلسلة اإلمداد.

3-3-3 توفير أدوات تعليمية محددة وتدريب النساء الريفيات 
على القيادة والمشاركة السياسية )من خالل التبادل المباشرة 

أيضا(

3-3-4 تعزيز مشاركة المرأة ودورها القيادي في منظمات 
المزارعين األسريين والمجتمعات الريفية وفي صنع 

السياسات وعمليات التنفيذ والرصد.

عدد البلدان التي اتخذت 
إجراءات للتعجيل بالمساواة 

بين الجنسين والتمكين 
االقتصادي للمرأة الريفية.

عدد برامج تنمية القدرات 
لدعم المرأة في كل بلد.
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3-4 الحد من جميع 
أنواع العنف ضد 

النساء والفتيات في 
مجال الزراعة األسرية 

المناطق  وفي 
الريفية.

3-4-أ تنفيذ سياسات وبرامج 
ووجود مؤسسات تمنع وتشجب 

وتحمي وتساعد على القضاء 
على العنف ضد المرأة.

3-4-ب حمالت قائمة للتوعية 
بآثار العنف الجنساني على حياة 

الريفية. المرأة 

3-4-1 إنتاج معلومات وبيانات إحصائية ودراسات عن العنف 
ضد المرأة الريفية.

3-4-2 تعزيز السياسات والبرامج وإنشاء مؤسسات لمنع 
وحماية ومساعدة النساء والفتيات الريفيات ضد جميع أشكال 

التمييز والعنف.

3-4-3 توفير تنمية قدرات النساء والفتيات الريفيات 
ومنظماتهن بشأن التعرف على حقوقهن االقتصادية 

واإلنجابية واالجتماعية والسياسية

3-4-4 تطوير حمالت التواصل والتوعية:

تشجيع مساهمة المرأة الريفية في الزراعة األسرية والتعرف على 	 
كيفية مساعدة المساواة بين الجنسين في المنزل وفي المزرعة 
وفي مجتمعهم على القضاء على الفقر وسوء التغذية وانعدام 

األمن الغذائي.

بشأن عواقب العنف الجنساني وعلى أهمية القضاء عليه )في 	 
مؤسسات مختلفة مثل المدارس الريفية، باالقتران مع برامج 

التدريب الريفية ووسائل اإلعالم وغيرها(

عدد البلدان التي اتخذت 
إجراءات لتسريع الحماية من 

العنف الجنساني

2070

المعرفة  3-5 تحسين 
للمرأة  الناجحة  بالتجارب 

تغييرا  تحقق  التي 
المجاالت  إيجابيا في 

واالجتماعية  السياسية 
واالقتصادية 

والثقافية من أجل 
بين  المساواة  تحقيق 

لجنسين ا

3-5-أ توفير مساحات لتسهيل 
تبادل الخبرات واإلجراءات 

الناجحة التي تعمل على إحداث 
واالقتصادي  االجتماعي  التغيير 

بين  المساواة  والثقافي وتحقيق 
الجنسين.

3-5-1 دعم برامج التبادل )على جميع المستويات( بشأن 
الممارسات اإلنتاجية الجيدة والسياسات العامة الناجحة لتمكين 

المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الزراعة األسرية.

عدد البلدان التي اتخذت 
إجراءات لتسريع تبادل 

المعرفة من أجل تمكين 
الريفية. المرأة 

2070



 الركيزة 4.
تعزيز منظمات المزارعين 
األسرية وقدراتها على توليد 
المعرفة، وتمثيل المزارعين، 
وتقديم خدمات شاملة في 
سياق المناطق الحضرية 
والريفية 
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منظمة األغذية والزراعة، 2013. الممارسات الجيدة في بناء مؤسسات ريفية ابتكارية وزيادة األمن الغذائي. منظمة األغذية  21
والزراعة، روما.

تضم الزراعة األسرية العديد من الفئات االجتماعية بما في ذلك األسر ذات الحيازات الصغيرة 
الغابات وصيادي األسماك والرعاة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. ويوجد لديهم  ومنتجي 

الزراعة في سياق المناظر الطبيعية المختلفة حيث ينتجون المحاصيل والحصاد  جميعا عالقة وثيقة مع 
وجمع وإضافة قيمة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات الحرجية والزراعية، وتربية الماشية واألسماك 

من أجل سبل عيشهم. ويتطلب تنوع سبل المعيشة الريفية المرتبطة بالزراعة األسرية أيضا أنواعا 
مختلفة من الخدمات وعالقات محددة مع مختلف أصحاب المصلحة.

البيئية واالقتصادية  أنحاء العالم وفقا للحقائق  ويتم تنظيم المزارعين األسريين في جميع 
يواجهونها.  التي  المتعددة  للتحديات  كاف  المتعلقة بهم لالستجابة بشكل  واالجتماعية والسياسية 

وبناءًا على مطالب واحتياجات محددة، تبرز منظمات المزارعين في أشكال متنوعة، بما في ذلك 
الزراعية، والحركات االجتماعية  المزارعين، والتعاونيات  الرسمية، وجمعيات  أو غير  الرسمية  الشبكات 

وغيرها، من أجل تحسين سبل العيش والوضع االقتصادي والوصول إلى الخدمات واالعتراف 
بأعضائها في كل من السياسات العامة ومن قبل المجتمع.

وُتظهر التجارب الملموسة أنه عندما يتم تنظيم المزارعون ويقوي تعاونهم، فإنهم يحققون معا نتائج 
أفضل، مع تقليل أوجه عدم المساواة من خالل تقديم حلول دائمة.21 ويمكن للمزارعين المنظمين 

المحلية باألهداف والتحديات الوطنية والعالمية مثل  الحلول  المساهمة في تغيير السياسات، وربط 
أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ. ومن خالل لعب دور حفاز لتحسين فرص المزارعين األسريين 

للوصول إلى حقوقهم، والموارد الزراعية، والخدمات والسياسات العامة، والوصول إلى األسواق، 
بالحياة وشاملة  لريفية نابضة  الركيزة األساسية إلنشاء مجتمعات  المزارعين األسريين  تصبح منظمات 

للجميع. لذلك من األهمية بمكان إدراك هذا الدور واتخاذ إجراءات خاصة لتحفيز تطوير منظمات 
بالفعل على جميع المستويات، وتعزيز قدراتها  القائمة  المنظمات  مزارعين أسريين جديدة وتعزيز 
على الترويج والتعبير عن خدمات جديدة في العديد من المجاالت المختلفة وفقا آلرائهم وطلبات 
األعضاء. ومع االعتراف بتنوع السياقات البيئية والسياسية، يجب أن يحترم هذا العمل استقاللية 

الرئيسية. المبادىء  كأجد  الذاتي  المزارعين األسريين وتنظيمهم 

عناصر  الحوكمة  وآلية  والمحترمة  العادلة  الداخلية  والعالقات  والشفافية  التضامن  اعتبار  ويمكن 
للمنظمات  الداخلية  االستراتيجيات  ترتكز  أن  الضروري  ومن  قوية.  ريفية  منظمات  لتطوير  أساسية 

والثقافي  واالجتماعي  والبيئي  المكاني  بالتنوع  االعتراف  مع  الطبيعية،  المناظر  و/أو  المناطق  في 
المستقبلي  التشغيل  المنظمات سيضمن  في  للشباب  قيادية  أدوار  إعطاء  إن  التنمية.  لفرص 

مهمة  كشبكات  نفسها  األسرية  المزارع  منظمات  تعمل  أن  ويمكن  المؤسسات.  لتلك  والديناميكي 
ولبناء  الريفية.  مجتمعاتهن  األسر وفي  وبدورهن في  بهن  االعتراف  وتقوية  لتمكين  للمزارعات 

على  وتحافظ  المنظمات  تنشئ هذه  أن  الضروري  أسرييين مستدامة وفعالة، من  مزارعين  منظمات 
المناطق  وغيرهم في  القرار  المستهلكين وصناع  ومع  الخارجية  الفاعلة  الجهات  مع  ديناميكية  روابط 

والحضرية. الريفية 

الزراعة األسرية متعددة األبعاد، وبالتالي، يمكن لمنظمات المزارعين األسريين القيام بعدد من 
الوظائف التي تربط أعضائها بالعديد من الخدمات العامة التي قد ال يكونون على علم بها أو 

يمكنهم الوصول إليها بسهولة كما أنها قادرة على تقديم خدمات شاملة ومتنوعة ألعضائها وفي 
الريفية. مجتمعاتهم 
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باإلضافة إلى إنتاج الغذاء، تقوم منظمات المزارعين األسريين بتوفير التعليم وتطوير األعمال 
الترتيبات الخاصة برعاية  الثقافية أو الصحية ألعضائها ووضع  واالتصاالت والتأمين والخدمات 

األطفال ودعم كبار السن في مجتمعاتهم. وتعتبر هذه الخدمات المقدمة على المستوى المحلي 
أساسية ألنها غالبا ما تكون الخدمات الوحيدة المتاحة لسكان الريف.

وتلعب منظمات المزارعين األسريين دورا مهما في زيادة تعزيز قدرات أعضائها في مجموعة متنوعة 
من المجاالت، بما في ذلك استخدام ممارسات اإلنتاج والتجهيز المستدامة، ومهارات وقدرات 
تنظيم المشاريع وإدارة األعمال للمشاركة بشكل أفضل في عمليات صنع السياسات وتحسين 

الوصول إلى األسواق.

وتشير الدالئل إلى أن التبادالت المباشرة بين النظراء من منتجي األغذية تعد من بين أكثر عمليات 
التبادالت األفقية على مختلف المستويات،واستخدام  التعلم فعالية. لذلك من المهم تحفيز هذه 

مجموعة متنوعة من األشكال )بين المزارعين وبين المزارعات وبين الشباب، المدارس الحقلية 
للمزارعين والزيارات الميدانية ورحالت التعلم ودورات التوجيه وما إلى ذلك( والمعرفة والمهارات 

)العملية والنظرية على حد سواء( والعمليات واألدوات )من االتصاالت المحلية إلى الشبكة/
األسرية. للزراعة  المناسبة  المنصات( 

وعندما تنشأ منظمات المزارعين األسريين من خالل عملية محلية وتعتمد على بنية داخلية قوية، 
فمن المرجح أن تكون ناجحة في الدعوة والمشاركة في حوار مع الجهات الفاعلة األخرى. إن تحفيز 

التنظيمية  المزارعين األسريين وقدراتهم  اإلجراءات الجماعية، على وجه الخصوص، لتحسين قدرات 
على المشاركة الفعالة في تطوير وتحسين وتنفيذ ورصد السياسات من أجل مصلحتهم، يمكن 

أن يضمن أن تعكس السياسات حقا احتياجاتهم وتوفر تدخالت مصممة جيدا لهم،بما يسهم في 
المستدامة. اإلقليمية  التنمية 

المعيشة  األسرية وسبل  الزراعة  على  تؤثر  التي  الهيكلية  للتحوالت  آخر مهم  بعد  وهناك 
المعرفة  إلى  الوصول  الحديثة في تسهيل  والتقنيات  االتصاالت  تلعبه  الذي  الدور  الريفية وهو 

خدمات  وتؤدي  أصواتهم.  بإسماع  ومنظماتهم  األسريين  للمزارعين  والسماح  والمعلومات 
واالجتماعية  والبيئية  االقتصادية  األبعاد  كبير في  تقدم  حدوث  إلى  المخصصة  الريفية  االتصاالت 
المنتجين  تربط  التي  القيمة  تقصير سالسل  إلى  المثال  تؤدي على سبيل  )فهي  األسرية  للزراعة 

ودعم  المجتمعية  المبكر  اإلنذار  نظم  المناخ من خالل  تغير  مع  والتكيف  المرونة  بالسوق22 وتحسين 
تعزيز  الضروري  لذلك، من  الشامل(.  االبتكار  لتحقيق  المزارعون  يقودها  التي  االستشارية  الخدمات 
لتحسين  الريفية  االتصاالت  جديدة من خدمات  أنواع  وتقديم  تعزيز  على  المزارعين  قدرات منظمات 

الزراعة  الشباب في  الريفية، وإشراك  الذكور واإلناث والمؤسسات  أعضائها من  القائمة مع  الروابط 
والمستدامة. االبتكارية  األسرية 
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الركب، وهو  أحد عن  تخلف  للدول ضمان عدم  يمكن  الركيزة،  العمل في هذه  من خالل 
التنمية  أهداف  عديدة من  أهداف  أشارت  2030.وكما  عام  لخطة  األساسي  االلتزام 

تعزيز قدرات  11(، فإن  5 و  2 و  1 و  المستدامة  التنمية  إطار أهداف  )خاصة في  المستدامة 
يمكن  والشباب،  الريفيات  والنساء  األسريين  المزارعين  سيما  وال  الريفية،  الفاعلة  الجهات 

في  الكامل  باإلسهام  لها  وتسمح  الفاعلة  الجهات  تلك  إلمكانات  العنان  تطلق  أن  من  البلدان 
والنمو  الوطنية  التنمية  في  المشاركة  وكذلك  الصمود،  على  وقدرتها  مجتمعاتهم  رفاهية 

يمكن  التنسيق،  خالل  ومن  األسريين  المزارعين  تنظيم  تسهيل  خالل  ومن  االقتصادي. 
والمجتمعات  األسريين  للمزارعين  خصيصا  ومصممة  وشاملة  أفضل  خدمات  تقديم  للبلدان 

منظمات  10.وتكون  و   7 و   6 و   4 المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  مما يسهم في  الريفية، 
صنع  عمليات  على  والتأثير  الوعي  زيادة  على  قدرة  أكثر  دعمها  يتم  التي  األسريين  المزارعين 

وتمثيلية  وتشاركية  وشاملة  استجابة  أكثر  قرارات  صنع  عمليات  وجود  لضمان  السياسات 
من   16 )الهدف  والمعارف  المعلومات  إلى  الوصول  تحسين  وكذلك  المستويات،  جميع  على 
بناء  لتحسين  المتعددين  المصلحة  ألصحاب  الشاملة  والشراكات  المستدامة(  التنمية  أهداف 
بتنظيم  يتعلق  معين  جنساني  جانب  مع  المستدامة(  التنمية  أهداف  من   17 )الهدف  القدرات 

المستدامة(. التنمية  أهداف  من   5 )الهدف  النساء 
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

4. تعزيز منظمات23 المزارعين األسرية وقدراتها على توليد المعرفة،   الركيزة 
وتمثيل المزارعين، وتقديم خدمات شاملة في سياق المناطق الحضرية والريفية

4-1 تعزيز الحوكمة 
والقدرات التنظيمية 
لمنظمات المزارعين 

األسريين العاملين في 
مجال الزراعة والحراجة 

ومصائد األسماك من 
أجل تقديم خدمات 

أفضل ألفرادهم 
ومجتمعاتهم.

4-1-أ البرامج المقدمة لتنمية 
القدرات الخاصة بالمهارات 

التنظيمية للمزارعين األسريين 
ومنظماتهم على المستويات 
العالمية واإلقليمية والوطنية 

والمحلية.

4-1-1 توفير التدريب وتطوير القدرات الخاصة بمنظمات 
المزارعين األسريين )أيضا في شكل تبادالت أفقية، مثل 

عمليات التبادل التعليمي بين المزارعين ومدارس المزارعين 
الحقلية، وما إلى ذلك( لتعزيز ما يلي:

الهياكل التنظيمية الداخلية وعمليات اإلدارة والحوكمة	 

حشد الموارد وإدارة المشاريع ومهارات الرصد	 

الهوية الثقافية	 

4-1-2 تعزيز اآلليات القائمة لتوليد وتوثيق وتبادل المعرفة 
وتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة بين المزارعين 

والصيادين والرعاة ومزارعي الجبال والشعوب األصلية 
ومشاركتها مع أصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين.

4-1-3 إقامة وتحسين وتعزيز الحوار بين دوائر المزارعين 
األسريين لتعزيز تعاونهم الداخلي وتعاونهم مع الجهات 

الفاعلة األخرى

عدد الدول التي تم فيها 
تعزيز منظمات المزارعين 

األسريين

عدد المنظمات العالمية/
التي  اإلقليمية/الوطنية 

يضطلع فيها الشباب 
والنساء بأدوار قيادية 

10

10

50

50

4-2 تعزيز الخبرة الفنية 
األسريين  للمزارعين 

والقدرة  ومنظماتهم 
على الوصول إلى 

الخدمات )ذات الصلة 
المتعلقة  وغير  بالزراعة 

وتوفيرها  بالزراعة( 
ألعضائها من أجل 
تحقيق سبل عيش 

طبيعية  ومناظر 
مستدامة.

4-2-أ زاد المزارعون األسريون 
ومنظماتهم من القدرة على اإلنتاج 

المستدام والمتكيف محليا وعلى 
اإلدارة المسؤولة للموارد الطبيعية.

4-2-ب تحديد خدمات حضانة 
األعمال وتعزيزها أو تم تأسيس 

خدمات حديثة داخل منظمات 
المزارعين األسرية أو خارجها، 

وهي متاحة للمزارعين األسريين 
ومنظماتهم.

 4-2-ج المزارعون األسريون 
ومنظماتهم قادرون على تقديم 
خدمات تطوير األعمال لتحسين 

المشاريع، والوصول إلى سالسل 
القيمة، واألسواق والتمويل.

4-2-د يستطيع المزارعون األسريون 
ومنظماتهم تيسير الوصول إلى 

الخدمات االجتماعية والثقافية 
العامة أو تقديم هذه الخدمات 

مباشرة إلى أعضائهم لتعزيز 
الرفاهية واإلنصاف وزيادة الرخاء.

4-2-هـ يستطيع المزارعون 
األسريون ومنظماتهم مشاركة 

أعضاءهم وربطهم بعمليات 
اإلرشاد واالبتكارات والمدخالت 

الفنية والتقليدية األخرى لتحسين 
اإلنتاجية المستدامة.

4-2-1 تشجيع إعداد مواد إرشادية مكتوبة )باللغات المحلية( 
للمزارعين األسريين ومجتمعاتهم، بحيث تكون مصممة بشكل جيد 

مع السياقات واالحتياجات المحلية، لزيادة استخدامهم للصكوك 
الدولية وتعزيز سبل عيش المزارعين األسريين المستدامة.

4-2-2 توفير التدريب وتنمية قدرات منظمات المزارعين 
األسريين )أيضا في شكل تبادالت أفقية، مثل عمليات التبادل 

التعليمي بين المزارعين ومدارس المزارعين الحقلية وما إلى 
ذلك( لتعزيز ما يلي:

اإلدارة المسؤولة واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية وفيما 	 
يتعلق بالقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية )التنوع 

البيولوجي وعلم البيئة الزراعية ومقاومة الصدمات، وما إلى ذلك( 

القدرة التقنية على زيادة استخدام ممارسات مستدامة ومالئمة 	 
محليا إلنتاج الغذاء والحفظ والتخزين وممارسات إدارة ديناميكية 

للبذور.

القدرات المتعلقة بممارسات االبتكار والتي تربط المعارف 	 
التقليدية محليا بحلول جديدة.

القدرة على تطوير األنشطة المدرة للدخل والتجهيز 	 
واالستراتيجيات اللوجستية والتسويق.

القدرة على اعتماد ممارسات تطبيق في المزرعة للحد من فاقد 	 
األغذية وهدرها، مثل النظافة الصحية الجيدة للحيوانات )الحد من 

خطر التلوث( أو تحسين تقنيات الحصاد والتخزين.

التعزيز االقتصادي وريادة األعمال وإدارة األعمال والتمويل.	 

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدام 	 
المعلومات المتعلقة بالطقس وتكاليف اإلنتاج والسعر.

القدرة على التغلب على العقبات التي تحول دون المشاركة 	 
الفعالة في السياسات ذات الصلة، والتخطيط والتنفيذ والرصد 

على مستوى المناظر الطبيعية.

تحديد واعتماد أنظمة اإلنتاج المتنوعة القادرة للصمود أمام 	 
تغيرات المناخ

4-2-3 تنمية القدرات لتعزيز تقديم خدمات تطوير األعمال أو 
تقديم تيسيرات لمنظمات الزراعة األسرية.

تطوير قدرات حضانة األعمال التجارية وتقديم الخدمات في 	 
منظمات المزارعين األسريين لزيادة القدرات والفعالية.

التعلم من األقران وتقديم التوجيه لرائدات األعمال لتمكين النساء 	 

تدريب الشباب لدعم إدماجهم ومشاركتهم بشكل فعال	 

تيسير وتعزيز الحصول على التمويل بما في ذلك خطط الضمان، 	 
والصناديق المتجددة، واالئتمان المصرفي األصغر والرسمي.

بناء قدرات منظمات المزارعين األسرية والمشاركة في آليات 	 
التمويل المبتكرة.

4-2-4 تنمية القدرات لتعزيز تقديم الخدمات االجتماعية 
والثقافية أو تقديم تسهيالت لمنظمات الزراعة األسرية 

)تشمل الخدمات االجتماعية: التمويل األصغر ورعاية األطفال 
والتأمين وإجازة األمومة/األبوة أو دعمهما ودعم كبار السن 

واألفراد المستضعفين، إلخ(  وتشمل الخدمات الثقافية تعزيز 
المعارف التقليدية والممارسات العرفية، الخ(

تبادل الزيارات إلى النماذج الحالية الناجحة لمنظمات المزارعين 	 
األسرية التي تقدم بالفعل خدمات اجتماعية وثقافية.

فعاليات تنمية القدرات والتدريب والتبادالت لزيادة فهم دور منظمات 	 
األسرة في الخدمات االجتماعية والثقافية لتعزيز الملكية.

تقديم خدمات محسنة ورائدة مع منظمات مختارة من منظمات 	 
المزارعين األسريين لتحسين تقديم الخدمات االجتماعية والثقافية

ضمان تمثيل منظمات المزارعين األسريين في عمليات أهداف 	 
التنمية المستدامة الوطنية - عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد.

4-2-5 تنمية القدرات من أجل تعزيز اإلرشاد وتقديم الخدمات 
الفنية األخرى أو تقديم تسهيالت لمنظمات الزراعة األسرية

عدد منظمات المزارعين 
األسريين التي تتمتع 
بزيادة قدراتها الفنية 

وخدماتها المقدمة

عدد المدارس التي 
يقودها المزارعون التي تم 

تطويرها أو تعزيزها على 
المستوى القطري لتشجيع 

الممارسات المستدامة 
في كل بلد.

20

1

60

8

تشير منظمة المزارعين األسريين في هذه الوثيقة إلى جميع أنواع المؤسسات الريفية التي يشارك فيها المزارعون  23
األسريون ، بما في ذلك جمعيات المزارعين والتعاونيات الزراعية والحركات االجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ، إلخ.
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

4. تعزيز منظمات23 المزارعين األسرية وقدراتها على توليد المعرفة،   الركيزة 
وتمثيل المزارعين، وتقديم خدمات شاملة في سياق المناطق الحضرية والريفية

4-1 تعزيز الحوكمة 
والقدرات التنظيمية 
لمنظمات المزارعين 

األسريين العاملين في 
مجال الزراعة والحراجة 

ومصائد األسماك من 
أجل تقديم خدمات 

أفضل ألفرادهم 
ومجتمعاتهم.

4-1-أ البرامج المقدمة لتنمية 
القدرات الخاصة بالمهارات 

التنظيمية للمزارعين األسريين 
ومنظماتهم على المستويات 
العالمية واإلقليمية والوطنية 

والمحلية.

4-1-1 توفير التدريب وتطوير القدرات الخاصة بمنظمات 
المزارعين األسريين )أيضا في شكل تبادالت أفقية، مثل 

عمليات التبادل التعليمي بين المزارعين ومدارس المزارعين 
الحقلية، وما إلى ذلك( لتعزيز ما يلي:

الهياكل التنظيمية الداخلية وعمليات اإلدارة والحوكمة	 

حشد الموارد وإدارة المشاريع ومهارات الرصد	 

الهوية الثقافية	 

4-1-2 تعزيز اآلليات القائمة لتوليد وتوثيق وتبادل المعرفة 
وتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة بين المزارعين 

والصيادين والرعاة ومزارعي الجبال والشعوب األصلية 
ومشاركتها مع أصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين.

4-1-3 إقامة وتحسين وتعزيز الحوار بين دوائر المزارعين 
األسريين لتعزيز تعاونهم الداخلي وتعاونهم مع الجهات 

الفاعلة األخرى

عدد الدول التي تم فيها 
تعزيز منظمات المزارعين 

األسريين

عدد المنظمات العالمية/
التي  اإلقليمية/الوطنية 

يضطلع فيها الشباب 
والنساء بأدوار قيادية 
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4-2 تعزيز الخبرة الفنية 
األسريين  للمزارعين 

والقدرة  ومنظماتهم 
على الوصول إلى 

الخدمات )ذات الصلة 
المتعلقة  وغير  بالزراعة 

وتوفيرها  بالزراعة( 
ألعضائها من أجل 
تحقيق سبل عيش 

طبيعية  ومناظر 
مستدامة.

4-2-أ زاد المزارعون األسريون 
ومنظماتهم من القدرة على اإلنتاج 

المستدام والمتكيف محليا وعلى 
اإلدارة المسؤولة للموارد الطبيعية.

4-2-ب تحديد خدمات حضانة 
األعمال وتعزيزها أو تم تأسيس 

خدمات حديثة داخل منظمات 
المزارعين األسرية أو خارجها، 

وهي متاحة للمزارعين األسريين 
ومنظماتهم.

 4-2-ج المزارعون األسريون 
ومنظماتهم قادرون على تقديم 
خدمات تطوير األعمال لتحسين 

المشاريع، والوصول إلى سالسل 
القيمة، واألسواق والتمويل.

4-2-د يستطيع المزارعون األسريون 
ومنظماتهم تيسير الوصول إلى 

الخدمات االجتماعية والثقافية 
العامة أو تقديم هذه الخدمات 

مباشرة إلى أعضائهم لتعزيز 
الرفاهية واإلنصاف وزيادة الرخاء.

4-2-هـ يستطيع المزارعون 
األسريون ومنظماتهم مشاركة 

أعضاءهم وربطهم بعمليات 
اإلرشاد واالبتكارات والمدخالت 

الفنية والتقليدية األخرى لتحسين 
اإلنتاجية المستدامة.

4-2-1 تشجيع إعداد مواد إرشادية مكتوبة )باللغات المحلية( 
للمزارعين األسريين ومجتمعاتهم، بحيث تكون مصممة بشكل جيد 

مع السياقات واالحتياجات المحلية، لزيادة استخدامهم للصكوك 
الدولية وتعزيز سبل عيش المزارعين األسريين المستدامة.

4-2-2 توفير التدريب وتنمية قدرات منظمات المزارعين 
األسريين )أيضا في شكل تبادالت أفقية، مثل عمليات التبادل 

التعليمي بين المزارعين ومدارس المزارعين الحقلية وما إلى 
ذلك( لتعزيز ما يلي:

اإلدارة المسؤولة واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية وفيما 	 
يتعلق بالقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية )التنوع 

البيولوجي وعلم البيئة الزراعية ومقاومة الصدمات، وما إلى ذلك( 

القدرة التقنية على زيادة استخدام ممارسات مستدامة ومالئمة 	 
محليا إلنتاج الغذاء والحفظ والتخزين وممارسات إدارة ديناميكية 

للبذور.

القدرات المتعلقة بممارسات االبتكار والتي تربط المعارف 	 
التقليدية محليا بحلول جديدة.

القدرة على تطوير األنشطة المدرة للدخل والتجهيز 	 
واالستراتيجيات اللوجستية والتسويق.

القدرة على اعتماد ممارسات تطبيق في المزرعة للحد من فاقد 	 
األغذية وهدرها، مثل النظافة الصحية الجيدة للحيوانات )الحد من 

خطر التلوث( أو تحسين تقنيات الحصاد والتخزين.

التعزيز االقتصادي وريادة األعمال وإدارة األعمال والتمويل.	 

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدام 	 
المعلومات المتعلقة بالطقس وتكاليف اإلنتاج والسعر.

القدرة على التغلب على العقبات التي تحول دون المشاركة 	 
الفعالة في السياسات ذات الصلة، والتخطيط والتنفيذ والرصد 

على مستوى المناظر الطبيعية.

تحديد واعتماد أنظمة اإلنتاج المتنوعة القادرة للصمود أمام 	 
تغيرات المناخ

4-2-3 تنمية القدرات لتعزيز تقديم خدمات تطوير األعمال أو 
تقديم تيسيرات لمنظمات الزراعة األسرية.

تطوير قدرات حضانة األعمال التجارية وتقديم الخدمات في 	 
منظمات المزارعين األسريين لزيادة القدرات والفعالية.

التعلم من األقران وتقديم التوجيه لرائدات األعمال لتمكين النساء 	 

تدريب الشباب لدعم إدماجهم ومشاركتهم بشكل فعال	 

تيسير وتعزيز الحصول على التمويل بما في ذلك خطط الضمان، 	 
والصناديق المتجددة، واالئتمان المصرفي األصغر والرسمي.

بناء قدرات منظمات المزارعين األسرية والمشاركة في آليات 	 
التمويل المبتكرة.

4-2-4 تنمية القدرات لتعزيز تقديم الخدمات االجتماعية 
والثقافية أو تقديم تسهيالت لمنظمات الزراعة األسرية 

)تشمل الخدمات االجتماعية: التمويل األصغر ورعاية األطفال 
والتأمين وإجازة األمومة/األبوة أو دعمهما ودعم كبار السن 

واألفراد المستضعفين، إلخ(  وتشمل الخدمات الثقافية تعزيز 
المعارف التقليدية والممارسات العرفية، الخ(

تبادل الزيارات إلى النماذج الحالية الناجحة لمنظمات المزارعين 	 
األسرية التي تقدم بالفعل خدمات اجتماعية وثقافية.

فعاليات تنمية القدرات والتدريب والتبادالت لزيادة فهم دور منظمات 	 
األسرة في الخدمات االجتماعية والثقافية لتعزيز الملكية.

تقديم خدمات محسنة ورائدة مع منظمات مختارة من منظمات 	 
المزارعين األسريين لتحسين تقديم الخدمات االجتماعية والثقافية

ضمان تمثيل منظمات المزارعين األسريين في عمليات أهداف 	 
التنمية المستدامة الوطنية - عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد.

4-2-5 تنمية القدرات من أجل تعزيز اإلرشاد وتقديم الخدمات 
الفنية األخرى أو تقديم تسهيالت لمنظمات الزراعة األسرية

عدد منظمات المزارعين 
األسريين التي تتمتع 
بزيادة قدراتها الفنية 

وخدماتها المقدمة

عدد المدارس التي 
يقودها المزارعون التي تم 

تطويرها أو تعزيزها على 
المستوى القطري لتشجيع 

الممارسات المستدامة 
في كل بلد.
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

4. تعزيز منظمات23 المزارعين األسرية وقدراتها على توليد المعرفة،   الركيزة 
وتمثيل المزارعين، وتقديم خدمات شاملة في سياق المناطق الحضرية والريفية

4-3 القيام بإجراءات 
جماعية من قبل 

منظمات تتميز بالقوة 
والشفافية والشمولية 

تبحث عن حلول 

4-3-أيعمل المزارعون األسريون 
ومنظماتهم من خالل العمل 

الجماعي للدعوة إلى تغيير 
وتنفيذ السياسات التي تعكس 

احتياجات وتطلعات أعضائها 
والتواصل معهم

4-3-ب تعزيز االعتراف بمنظمات 
المزارعين وظهورها، بما في 

ذلك القضاء على تجريم أعضائها 
وأفعالهم.

4-3-1 توفير التدريب وتطوير قدرات منظمات المزارعين 
األسريين )في شكل تبادالت أفقية أيضا، مثل عمليات التبادل 

التعليمي بين المزارعين ومدارس المزارعين الحقلية، وما إلى 
ذلك( لتعزيز ما يلي:

المعرفة والوعي بحقوقهم وأدوارهم ومسؤولياتهم، وتعزيز 	 
مشاركتهم الفعالة والهادفة في عمليات صنع القرار متعددة 

الجهات الفاعلة 

مهارات التفاوض والدعوة للمشاركة بنجاح في عمليات صنع 	 
السياسات، واستعراض األطر التشريعية، وما إلى ذلك )المرتبطة 

بالركيزة 1(  

القدرة على جمع البيانات	 

4-3-2 تنمية القدرات وتبادل المعرفة بشأن استراتيجيات 
الدعوة الفعالة المقدمة إلى منظمات الزراعة األسرية.

4-3-3 تنمية القدرات المتعلقة باتخاذ القرارات الشاملة 
داخل منظمات الزراعة األسرية التي توفر تكافؤ الفرص لكل 
من النساء والرجال والشباب والسكان األصليين للتعبير عن 

أفكارهم وتوفر قيادة لهم. 

4-3-4 تقاسم القدرات وتطويرها بشأن كيفية التعامل مع تغير 
المناخ، وكيفية االرتباط بالبرامج الحكومية المتعلقة بالتخفيف 

والتكيف واالستعادة والقدرة على الصمود وكيفية تطوير 
خطط قدرة المناظر الطبيعية على الصمود أمام تغير المناخ

4-3-5 تنمية قدرات منظمات المزارعين األسرية لتعزيز توفير 
خدماتها وتوسيع نطاقها لتصبح جزءا ال يتجزأ من التنمية 

اإلقليمية الشاملة.

عدد البلدان التي لديها 
منظمات معززة للمزارعين 

األسريين التي تيسر 
اإلجراءات الجماعية

1050

4-4 تحسين 
االتصاالت/قدرات/
خدمات تكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت، 

واالستماع ألصوات 
أفراد األسرة.

4-4-أ خدمات االتصاالت الريفية 
الشاملة تدعم سياسات وبرامج 

الزراعة األسرية

4-4-ب تحسين االتصاالت 
الخاصة بقدرات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت وقدرات 
تبادل المعارف

4-4-ج رفع الوعي بشأن عقد 
األمم المتحدة للزراعة األسرية 

وسماع أصوات المزارعين 
األسريين. 

4-4-1 تقييم االتجاهات واالحتياجات واألولويات لتعزيز 
الوصول إلى خدمات المعلومات واالتصاالت الريفية الشاملة 

)وسائل اإلعالم والقنوات والمحتويات وما إلى ذلك( في 
سياق سياسات وبرامج الزراعة األسرية، بما في ذلك من خالل 

حوار السياسات الذي يشمل منظمات الزراعة األسرية.

4-4-2 توفير الدعم الفني لمنظمات المزارعين والمؤسسات 
والحكومات، وتشجيع االستثمارات والشراكة لتقديم خدمات 

معلومات واتصاالت مخصصة للمزارعين األسريين.

4-4-3 خطط ومبادرات إقليمية ووطنية لتعزيز قدرة منظمات 
المزارعين األسرية:

إعداد خرائط لخبرات االتصال واحتياجات وأولويات منظمات 	 
المزارعين في كل منطقة.

تطبيق االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على 	 
الزراعة األسرية وأنظمة الغذاء الشاملة وخدمات االبتكار مع تعزيز 

منظمات الزراعة األسرية 

تصميم نظم/خدمات اتصاالت وإدارة معرفة ودورات تدريبية 	 
لمنظمات الزراعة األسرية بحيث تخدم احتياجاتها

عمليات اتصال ووسائط فعالة لتحسين التواصل بين المنظمات 	 
الخاصة وأعضائها  وتحسين فرص التنمية )الخدمات والتوظيف 
واالستثمارات(  وتحسين الصالت مع المستهلكين والخدمات 

االستشارية واألسواق وتحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة 
بالقضايا الملحة)مثل تغير المناخ واألسعار والهجرة وما إلى ذلك(  

تحسين القدرات المتعلقة باالتصاالت والمناهج التشاركية 	 
لتوليد وتبادل المعرفة بشأن األولويات من خالل القنوات 

واألشكال المناسبة.

4-4-4 خطط التواصل التشاركية لزيادة الوعي حول عقد األمم 
المتحدة للزراعة األسرية وزيادة التواصل مع منظمات المزارعين 

األسريين، بما في ذلك وجود شراكات مع منظمات الزراعة 
األسرية والمؤسسات الريفية ووسائل اإلعالم المجتمعية، 

إلى جانب منظمات أخرى.

المزارعين  بلدان/منظمات 
األسريين التي تمتلك 

استراتيجيات/خدمات/
منصات اتصال.
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(
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للزراعة األسرية
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والتواصل معهم

4-3-ب تعزيز االعتراف بمنظمات 
المزارعين وظهورها، بما في 

ذلك القضاء على تجريم أعضائها 
وأفعالهم.

4-3-1 توفير التدريب وتطوير قدرات منظمات المزارعين 
األسريين )في شكل تبادالت أفقية أيضا، مثل عمليات التبادل 

التعليمي بين المزارعين ومدارس المزارعين الحقلية، وما إلى 
ذلك( لتعزيز ما يلي:

المعرفة والوعي بحقوقهم وأدوارهم ومسؤولياتهم، وتعزيز 	 
مشاركتهم الفعالة والهادفة في عمليات صنع القرار متعددة 

الجهات الفاعلة 
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والحكومات، وتشجيع االستثمارات والشراكة لتقديم خدمات 

معلومات واتصاالت مخصصة للمزارعين األسريين.

4-4-3 خطط ومبادرات إقليمية ووطنية لتعزيز قدرة منظمات 
المزارعين األسرية:

إعداد خرائط لخبرات االتصال واحتياجات وأولويات منظمات 	 
المزارعين في كل منطقة.

تطبيق االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على 	 
الزراعة األسرية وأنظمة الغذاء الشاملة وخدمات االبتكار مع تعزيز 

منظمات الزراعة األسرية 

تصميم نظم/خدمات اتصاالت وإدارة معرفة ودورات تدريبية 	 
لمنظمات الزراعة األسرية بحيث تخدم احتياجاتها

عمليات اتصال ووسائط فعالة لتحسين التواصل بين المنظمات 	 
الخاصة وأعضائها  وتحسين فرص التنمية )الخدمات والتوظيف 
واالستثمارات(  وتحسين الصالت مع المستهلكين والخدمات 

االستشارية واألسواق وتحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة 
بالقضايا الملحة)مثل تغير المناخ واألسعار والهجرة وما إلى ذلك(  

تحسين القدرات المتعلقة باالتصاالت والمناهج التشاركية 	 
لتوليد وتبادل المعرفة بشأن األولويات من خالل القنوات 

واألشكال المناسبة.

4-4-4 خطط التواصل التشاركية لزيادة الوعي حول عقد األمم 
المتحدة للزراعة األسرية وزيادة التواصل مع منظمات المزارعين 

األسريين، بما في ذلك وجود شراكات مع منظمات الزراعة 
األسرية والمؤسسات الريفية ووسائل اإلعالم المجتمعية، 

إلى جانب منظمات أخرى.

المزارعين  بلدان/منظمات 
األسريين التي تمتلك 

استراتيجيات/خدمات/
منصات اتصال.
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 الركيزة 5.
تحسين اإلدماج االجتماعي 
واالقتصادي، والقدرة على 

الصمود وتحقيق الرفاه 
للمزارعين األسريين، واألسر 

والمجتمعات الريفية 



©
FA

O
/R

ap
hy

 F
av

re



54

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2013. أصحاب الحيازات الصغيرة واألمن الغذائي والبيئة. الصندوق الدولي للتنمية  24
الزراعية، روما. 

منظمة األغذية والزراعة، 2017. إطار الحماية االجتماعية. تعزيز التنمية الريفية للجميع. منظمة األغذية والزراعة، روما، منظمة  25
األغذية والزراعة، 2015. حالة األغذية والزراعة. الحماية االجتماعية والزراعة: كسر حلقة الفقر في الريف. منظمة األغذية 

والزراعة، روما.
26 ./http://www.fao.org/resilience/background/en :بالنظر إلى المخاطر الطبيعية واألزمات الممتدة وأزمات السلسلة الغذائية
لجنة األمن الغذائي العالمي، 2012. المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن اإلدارة الرشيدة لحيازة األراضي ومصايد األسماك  27

والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني. منظمة األغذية والزراعة، روما.

على الرغم من أن الزراعة األسرية هي أساس األمن الغذائي ونظم الغذاء الصحي المستدامة، إال 
أن المزارعين األسريين هم األكثر تضررا من الفقر والضعف، ويواجهون أعلى مستويات المخاطر 

النساء والشباب  االقتصادية والمالية واالجتماعية والبيئية. ويعد صغار منتجي األغذية، وخاصة 
75 في المائة  والشعوب األصلية واألقليات العرقية، من بين أكثر المجموعات حرمانا. حيث يعيش 
من أفقر سكان العالم في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة في كسب عيشهم.24 وغالبا ما 

يكون وصولهم محدودا إلى الموارد الطبيعية واألصول اإلنتاجية واألسواق. وفي هذا السياق، من 
الضروري أن تعتمد االستراتيجيات واالستثمارات التي تستهدف الحاجة التي ال يمكن إنكارها للحد من 

الفقر، على نهج يركز على الزراعة األسرية.

إن الفقر، كما يتضح من خطة عام 2030، يعني أكثر بكثير من مجرد وجود مدخرات محدودة. ولضمان 
الخدمات  المزارعين األسريين،يمثل توفير  الفعالة لضعف أسر  المستدام واالستجابة  العيش 

البنية التحتية المحلية )أنظمة الطاقة والصرف الصحي، وما إلى  األساسية أهمية أساسية: وتمثل 
المعيشة. الرسمية أسس تحسين مستويات  الرسمية وغير  التعليمية والصحية  ذلك( والخدمات 

وقد أثبتت نظم الحماية االجتماعية، المستندة إلى النهج القائم على حقوق اإلنسان، فعاليتها 
الكبيرة في الحد من الفقر وانعدام األمن الغذائي، وتعزيز إعمال الحق في الغذاء وتعزيز التطورات 

الريفية واإلقليمية الشاملة،25 على النحو المعترف به في خطة عمل عام 2030 وجدول أعمال أديس 
أبابا. ونظرا لوجود روابط قوية بين األسرة والمزرعة، يجب أن تعمل تدخالت الحماية االجتماعية في 

نفس الوقت على تحسين رفاهية األسرة ودعم القرارات المتعلقة باالستثمارات وضمان المرونة 
في حالة حدوث صدمات غير متوقعة.26 

تزويدهم  إلى  بحاجة  المعيشة،فإنهم  األدنى من ظروف  بالحد  يتمتعون  األسريين  المزارعين  وألن 
بتعزيز  تسمح  التي  واإلنتاجية  الطبيعية  الموارد  ذلك  بما في  والحرجية،  والسمكية  الزراعية  باألصول 

الحصول  أجل  للحيازة من  إلى حقوق مضمونة  المزارعون األسريون  والتكاثر. ويحتاج  اإلنتاج  قدرات 
إلى هذه  الوصول  لذلك فإن  والثقافي.  االجتماعي  وللرفاه  آمنة لكسب عيشهم  على قاعدة 

الطويل(  المدى  على  )خاصة  األسرية  المزارع  استثمارات  لتمكين  عليها ضروريان  والسيطرة  الموارد 
المساواة في  عدم  معالجة  أساسيا في  أمرا  الجنساني  النهج  .ويعتبر  المستدامة  التنمية  وتمكين 
لحيازة األرض  المخصصة  إلى األهداف  القانونية والعرفية،وقد تمت اإلشارة  الحيازة  كل من نظم 

للمرأة  تسمح  التي  السياسات  ذلك  )بما في  للمرأة  اإلنتاجية  الموارد  وغيرها من  وممتلكاتها 
المستدامة. ومن األهمية بمكان أن تعزز  التنمية  إلى األراضي( من خالل أهداف  بالوراثة والوصول 

معالجة  يجب  التدخالت،  تلك  إلى  باإلضافة  كذلك.27  للشباب  العادلة  الحيازة  المحددة حقوق  التدابير 
األسر.  داخل  التفاوتات 

من أجل زيادة إنتاج المزارع األسري من طعام كاٍف وآمن ومتنوع ومغٍذ من أجل معيشتهم، من 
الضروري تعزيز تنويع إنتاجه. وفي الوقت نفسه، من الضروري الترويج لنماذج متنوعة من اإلنتاج 
الخارجية وتحسين  المدخالت  المزارعين األسريين على  اعتماد  لتقليل  التقنية  والممارسات والحلول 

تعزيز قدرتهم االقتصادية واإليكولوجية واالجتماعية. كفاءتهم وسالمتهم االقتصادية مع 
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لجنة األمن الغذائي العالمي، 2013. االستثمار في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة من أجل األمن الغذائي والتغذية.  28
توصيات السياسة. منظمة األغذية والزراعة، روما.

السياسات والتدخالت، تظهر  بؤرة  المزارعين األسريين في  أنه مع وجود  إلى  الدالئل  تشير 
الحد  المستدامة، ال سيما:  التنمية  أهداف متعددة ومترابطة ألهداف  تأثيرات فورية من خالل 

المستدامة(،  التنمية  أهداف  1و2 من  )الهدف  الفقر  والحد من  التغذية،  الجوع، وتحسين  من 
التنمية  11 من أهداف  5 و  )الهدف  المساواة  الجنسين وتقليل عدم  بين  والمساواة 

التكيف  على  المجتمعات  قدرة   ،)12 )الهدف  اإلنتاج واالستهالك  واستدامة  زيادة  المستدامة(، 
الموارد  إدارة  المستدامة(، وتحسين  التنمية  13 من أهداف  )الهدف  المناخ والصدمات  مع 
الزراعة  االستثمارات في  وزيادة  المستدامة(  التنمية  أهداف  14و15 من  )الهدف  الطبيعية 
8 من  )وزارة االستثمار(،بما يؤدي إلى حدوث نمو اقتصادي سريع وطويل األمد )الهدف 

األساسي  بالدور  المستدامة  التنمية  أهداف  السبب،تقر  ولهذا  المستدامة(.  التنمية  أهداف 
إلى  إلى وصولهم  النساء والشباب، وتدعو  لمنتجي األغذية على نطاق صغير، ال سيما 

ينبغي  لذلك  ودخلهم.  إنتاجيتهم  وتحسين  الفقر  للحد من  األخرى  اإلنتاجية  والموارد  األراضي 
على  يركز  نهجا  والجوع  الفقر  على  القضاء  تستهدف  التي  الوطنية  االستراتيجيات  تعتمد  أن 

المحلي. والمستوى  القطري  المستوى  على  متكاملة  نهج  اتباع  إلى  ويفضي  األسرية،  الزراعة 

وينبغي تعزيز هذه التدخالت ببرامج محددة للحد من ضعف المزارعين األسريين وتعرضهم للظروف 
المتطرفة ذات الصلة بالمناخ وغيرها من المخاطر االقتصادية واالجتماعية والبيئية والصدمات والكوارث.

إلى جانب قيامهم باإلنتاج إلطعام أسرهم، يلعب المزارعون األسريون دورا رئيسيا في تحسين 
األنماط الغذائية لمجتمعاتهم ولسكان الحضر. لذلك ال غنى عن تحسين وصول المزارعين األسريين 
إلى األسواق المحلية، حيث يتم ضمان األجر المناسب مقابل عملهم واستثماراتهم ويتوافر طلب 

منتجاتهم.28  على  مستمر ومنظم 

الحماية االجتماعية وممارسات اإلنتاج  التحتية األساسية وأنظمة  الخدمات والبنية  ويسمح تمكين 
الهيكلية واالفتراضية وتؤدي إلى  القيود  بالتغلب على  المتنوعة واألسواق للمزارعين األسريين 

انتقالهم من زراعة الكفاف الضعيفة إلى العيش في وضع معزز اجتماعيا واقتصاديا، حيث يمكن 
إعادة استثمار عملهم واستثماراتهم، وربما يحققون فائضا، في مزارعهم وفي أسرهم وفي 

مجتمعهم. باإلضافة إلى ذلك، من الضروري تزويد المزارعين األسريين بالمعلومات المناسبة في 
الجماعي لمجموعة من  للتصدي  المحلية وتحفيز منظماتهم االجتماعية  الصلة  المناسب وذات  الوقت 

يواجهونها. التي  المعقدة  التحديات 
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

5. تحسين اإلدماج االجتماعي االقتصادي للمزارعين األسريين واألسر الريفية   الركيزة 
الصمود رفاههم وقدرتهم على  المحلية وتعزيز  والمجتمعات 

5-1 تعزيز مستوى 
المعيشة وتقليل 

ضعف األسر من خالل 
الحصول على الحماية 
االجتماعية والخدمات 

والسلع العامة 
للمزارعين األسريين 

- وخاصة للشباب 
والنساء ومجتمعاتهم.

5-1-أ الوصول إلى أنظمة 
الحماية االجتماعية القائمة على 

حقوق اإلنسان، ومعالجة نقاط 
الضعف المتعددة مع تحسين 

قدرة المزارعين األسريين 
ومجتمعاتهم المحلية على 

الصمود.

5-1-ب تحسين وصول المزارعين 
األسريين ومجتمعاتهم إلى 

الخدمات األساسية، بما في 
ذلك الخدمات المقدمة لألطفال 

وتعليمهم.

5-1-ج الخدمات المالية 
المخصصة للمزارعين األسريين 

ومجتمعاتهم المطبقة والتي يتم 
تطويرها.

5-1-1 تشجيع توسيع نطاق تدخالت الحماية االجتماعية 
وتعزيزها )المعاشات االجتماعية من خالل مساهمات وبدون 

مساهمات، إلخ( باتباع النهج القائم على حقوق اإلنسان.

5-1-2 تعزيز تطوير برامج الحماية االجتماعية المناسبة التي 
يمكن أن تستجيب بفعالية لنقاط ضعف المزارعين األسريين 

طوال دورة الحياة ومعالجة نقاط الضعف االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية المتعددة للمزارعين األسريين 

ومجتمعاتهم من خالل تعزيز شمولهم االقتصادي وأمن الدخل 
وتطوير سبل عيش مستدامة وقادرة على الصمود.

5-1-3 تعزيز ودعم الخدمات االستشارية والمالية المخصصة 
الحتياجات المزارعين األسريين )اإلرشاد والتدريب والتحويالت 

النقدية والقروض الصغيرة ورأس مال البدء المشروعات 
والتأمين( وضمان وصول الجميع وبشكل غير تمييزي إلى 

هذه الخدمات.

5-1-4 تعزيز السياسات العامة )مع االستثمارات العامة ذات 
الصلة( لتوفير السلع العامة للمزارعين األسريين )الصرف 

الصحي والتعليم الرسمي وغير الرسمي والخدمات الصحية  
والبنية التحتية  والطاقة، إلخ(

5-1-5 تشجيع االستثمار في مجال التنمية البشرية )خاصة 
بالنسبة للنساء والشباب( وتحفيز مشاركتهم في الشبكات 

االجتماعية.

عدد البلدان التي تحسنت 
فيها الحماية االجتماعية 

البشرية  والتنمية 
والخدمات االستشارية 

والمالية  المقدمة 
للمزارعين األسريين 

التي تعزز أوجه التآزر في 
الحماية االجتماعية مع 

الحد من الفقر في الريف 
وتحقيق األمن الغذائي 

والتغذية واإلدارة 
المستدامة للموارد 

الطبيعية.

525

إمكانية  5-2 تحسين 
الوصول إلى الموارد 

واألصول  الطبيعية 
فيها  والتحكم  اإلنتاجية 

من ِقبل المزارعين 
األسريين، وال سيما 

والنساء  الشباب 
األصليين  والسكان 
والذين ال يملكون 

أرضا.

5-2-أ السياسات العامة واألطر 
القانونية المطبقة والتي يتم 
تنفيذها والتي تضمن حقوق 

وتحسن إمكانية وصول ومراقبة 
وأمن حيازة المزارعين األسريين 

على الموارد الطبيعية 

5-2-بالسياسات العامة المحدد 
والمنفذة التي تيسر وتعزز وصول 
المزارعين األسريين إلى األصول 

اإلنتاجية، مما يزيد من إنتاجية 
العمل، ومما يحسن من قدراتهم 

في مجال التصنيع والتسويق 

5-2-1 النهوض بتحليل وتحسين وتنفيذ األطر السياسية 
والتنظيمية لتحسين وصول المزارعين األسرين وضمان حيازتهم 

على الموارد الطبيعية )المياه  واألرض  والمحيط  والموارد الوراثية  
وموارد الغابات  والنظم المائية  والمغذيات  والطاقة( من خالل 

التنفيذ واالستخدام التدريجي للصكوك والمبادئ التوجيهية 
الدولية ذات الصلة.

5-2-2 تعزيز تطوير وتنفيذ السياسات العامة واألطر التنظيمية 
واالستثمارات الرشيدة مما يزيد من فرص الحصول على األصول 

اإلنتاجية )المعدات والبنية التحتية و / توفير العمالة / التكنولوجيا( 
ومما يحسن إنتاجية عمل المزارعين األسريين.

عدد البلدان التي تمتلك 
استراتيجيات - بما في 

ذلك السياسات والمبادئ 
التوجيهية، اللوائح 

واألدوات والبرامج –الرامية 
لتحسين وصول المزارعين 

األسريين إلى مجموعة 
من الخدمات والتمويل 

والمعرفة والتكنولوجيات 
والبنية التحتية الريفية 

واألسواق والموارد 
الطبيعية والتحكم فيها، 
بما في ذلك في سياق 

تغير المناخ.

1050
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

5. تحسين اإلدماج االجتماعي االقتصادي للمزارعين األسريين واألسر الريفية   الركيزة 
الصمود رفاههم وقدرتهم على  المحلية وتعزيز  والمجتمعات 

5-1 تعزيز مستوى 
المعيشة وتقليل 

ضعف األسر من خالل 
الحصول على الحماية 
االجتماعية والخدمات 

والسلع العامة 
للمزارعين األسريين 

- وخاصة للشباب 
والنساء ومجتمعاتهم.

5-1-أ الوصول إلى أنظمة 
الحماية االجتماعية القائمة على 

حقوق اإلنسان، ومعالجة نقاط 
الضعف المتعددة مع تحسين 

قدرة المزارعين األسريين 
ومجتمعاتهم المحلية على 

الصمود.

5-1-ب تحسين وصول المزارعين 
األسريين ومجتمعاتهم إلى 

الخدمات األساسية، بما في 
ذلك الخدمات المقدمة لألطفال 

وتعليمهم.

5-1-ج الخدمات المالية 
المخصصة للمزارعين األسريين 

ومجتمعاتهم المطبقة والتي يتم 
تطويرها.

5-1-1 تشجيع توسيع نطاق تدخالت الحماية االجتماعية 
وتعزيزها )المعاشات االجتماعية من خالل مساهمات وبدون 

مساهمات، إلخ( باتباع النهج القائم على حقوق اإلنسان.

5-1-2 تعزيز تطوير برامج الحماية االجتماعية المناسبة التي 
يمكن أن تستجيب بفعالية لنقاط ضعف المزارعين األسريين 

طوال دورة الحياة ومعالجة نقاط الضعف االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية المتعددة للمزارعين األسريين 

ومجتمعاتهم من خالل تعزيز شمولهم االقتصادي وأمن الدخل 
وتطوير سبل عيش مستدامة وقادرة على الصمود.

5-1-3 تعزيز ودعم الخدمات االستشارية والمالية المخصصة 
الحتياجات المزارعين األسريين )اإلرشاد والتدريب والتحويالت 

النقدية والقروض الصغيرة ورأس مال البدء المشروعات 
والتأمين( وضمان وصول الجميع وبشكل غير تمييزي إلى 

هذه الخدمات.

5-1-4 تعزيز السياسات العامة )مع االستثمارات العامة ذات 
الصلة( لتوفير السلع العامة للمزارعين األسريين )الصرف 

الصحي والتعليم الرسمي وغير الرسمي والخدمات الصحية  
والبنية التحتية  والطاقة، إلخ(

5-1-5 تشجيع االستثمار في مجال التنمية البشرية )خاصة 
بالنسبة للنساء والشباب( وتحفيز مشاركتهم في الشبكات 

االجتماعية.

عدد البلدان التي تحسنت 
فيها الحماية االجتماعية 

البشرية  والتنمية 
والخدمات االستشارية 

والمالية  المقدمة 
للمزارعين األسريين 

التي تعزز أوجه التآزر في 
الحماية االجتماعية مع 

الحد من الفقر في الريف 
وتحقيق األمن الغذائي 

والتغذية واإلدارة 
المستدامة للموارد 

الطبيعية.
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إمكانية  5-2 تحسين 
الوصول إلى الموارد 

واألصول  الطبيعية 
فيها  والتحكم  اإلنتاجية 

من ِقبل المزارعين 
األسريين، وال سيما 

والنساء  الشباب 
األصليين  والسكان 
والذين ال يملكون 

أرضا.

5-2-أ السياسات العامة واألطر 
القانونية المطبقة والتي يتم 
تنفيذها والتي تضمن حقوق 

وتحسن إمكانية وصول ومراقبة 
وأمن حيازة المزارعين األسريين 

على الموارد الطبيعية 

5-2-بالسياسات العامة المحدد 
والمنفذة التي تيسر وتعزز وصول 
المزارعين األسريين إلى األصول 

اإلنتاجية، مما يزيد من إنتاجية 
العمل، ومما يحسن من قدراتهم 

في مجال التصنيع والتسويق 

5-2-1 النهوض بتحليل وتحسين وتنفيذ األطر السياسية 
والتنظيمية لتحسين وصول المزارعين األسرين وضمان حيازتهم 

على الموارد الطبيعية )المياه  واألرض  والمحيط  والموارد الوراثية  
وموارد الغابات  والنظم المائية  والمغذيات  والطاقة( من خالل 

التنفيذ واالستخدام التدريجي للصكوك والمبادئ التوجيهية 
الدولية ذات الصلة.

5-2-2 تعزيز تطوير وتنفيذ السياسات العامة واألطر التنظيمية 
واالستثمارات الرشيدة مما يزيد من فرص الحصول على األصول 

اإلنتاجية )المعدات والبنية التحتية و / توفير العمالة / التكنولوجيا( 
ومما يحسن إنتاجية عمل المزارعين األسريين.

عدد البلدان التي تمتلك 
استراتيجيات - بما في 

ذلك السياسات والمبادئ 
التوجيهية، اللوائح 

واألدوات والبرامج –الرامية 
لتحسين وصول المزارعين 

األسريين إلى مجموعة 
من الخدمات والتمويل 

والمعرفة والتكنولوجيات 
والبنية التحتية الريفية 

واألسواق والموارد 
الطبيعية والتحكم فيها، 
بما في ذلك في سياق 

تغير المناخ.
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

5. تحسين اإلدماج االجتماعي االقتصادي للمزارعين األسريين واألسر الريفية   الركيزة 
الصمود رفاههم وقدرتهم على  المحلية وتعزيز  والمجتمعات 

5-3 تعزيز القدرة على 
الصمود والجدوى 

االقتصادية للمزارعين 
األسريين من خالل 

تطبيق ممارسات 
اإلنتاج واالبتكارات 

المستدامة والمتنوعة 
ووصولهم إلى نظام 

غذائي متنوع ومغٍذ.

5-3-أ تم تعزيز القدرات اإلنتاجية 
(المعرفة والممارسات( 

للمزارعين األسريين لتحسين 
التنويع والكفاءة لتحسين التكيف 

مع تغير المناخ.

5-3-ب برامج مطبقة لتحفيز 
توفير واستهالك األطعمة 

المحلية والمغذية.

5-3-ج تنفيذ برامج واستثمارات 
محددة تعالج العديد من المخاطر 
ومواطن الضعف التي يواجهها 

المزارعون األسريون

5-3-د برامج محددة لدعم 
بناء قدرة الفقراء وأولئك 
الذين يعانون من أوضاع 

ضعيفة على الصمود وتقليل 
تعرضهم للظواهر المتطرفة 
المرتبطة بالمناخ وغيرها من 

الصدمات والكوارث االقتصادية 
والبيئية. واالجتماعية 

5-3-1 دعم تنمية قدرات المزارعين األسريين بناًء على 
االحتياجات المقدرة لزيادة تطبيق الحلول التقنية واالبتكار 

العتمادها واالنتقال من وضع الكفاف الضعيف إلى تطبيق 
ممارسات مستدامة جديدة، مثل علم البيئة الزراعية ولمعالجة 
تحديات اإلنتاج والتسويق وتقليل اعتمادهم على المدخالت 

الخارجية وتحسين الكفاءة والجدوى االقتصادية.

5-3-2 تطوير الخدمات االستشارية واإلرشادية الزراعية 
الشاملة والمستهدفة للمزارعين األسريين لتحسين معرفتهم 

واستخدامهم لممارسات اإلنتاج المناسبة والمستدامة وغير 
الخطرة والمتنوعة ثقافيًا  وزيادة تنوع المحاصيل  وزيادة 

اإلنتاجية  وتوليد الدخل  وتقليل المخاطر الناجمة عن العمل 
الزراعي الخطير خاصة بين الفئات المستضعفة.

5-3-3 تعزيز برامج تنمية قدرات المزارعين األسريين فيما 
يتعلق بالغذاء الصحي والنظام الغذائي.

5-3-4 تطوير وتعزيز آليات للمزارعين األسريين إلدارة مخاطر 
الكوارث، بما في ذلك نظم المراقبة المجتمعية  ودعم تعميم 

مراعاة اعتبارات األمن الغذائي والتغذية في هذه اآلليات.

5-3-5 تطوير وتنفيذ نظم رصد المخاطر واإلنذار المبكر، وتدابير 
الحد من الضعف واالستجابة لحاالت الطوارئ، مما يعزز قدرة 

المزارعين األسريين على كسب عيشهم من الزراعة.

5-3-6 إنشاء أنظمة تأمين محددة لدعم المزارعين األسريين 
في حالة الكوارث الطبيعية الناتجة عن تغير المناخ.

عدد البلدان التي تمتلك 
سياسات أو استراتيجيات 

أو برامج لالستثمار 
وتنمية القدرات وضعت 
بهدف الحد من الضعف 

وجعل الزراعة والحراجة 
ومصائد األسماك أكثر 
إنتاجية وأكثر استدامة، 

مع التصدي لتغير المناخ 
والتدهور البيئي.
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5-4 تحسين وصول 
المزارعين األسريين 

إلى األسواق بما 
يضمن زيادة المشاركة 
وتوفير األجور الكافية 

وفرص إدرار الدخل 
وخاصة للشباب 

والنساء

5-4-أ التدخالت المطبقة 
والتي يتم تنفيذها التي تخلق 

وتشجع األسواق (الجديدة( 
المصممة خصيصا لتلبية 

احتياجات المزارعين األسريين، 
والتي تضمن السعر العادل 
والطلب المستمر والمنظم 

على منتجاتهم وتشجع الروابط 
المباشرة مع المستهلكين 

5-4-ب تعزيز قدرات المزارعين 
األسريين على تنويع أنشطتهم 
(الزراعية وغير الزراعية( للوصول 

إلى مصادر جديدة للدخل.

5-4-1 تطوير وتنفيذ أطر السياسات والترتيبات المؤسسية 
التي تدعم وصول المزارعين األسريين إلى األسواق المحلية، 

وتوفير أسعار عادلة ومستقرة وشفافة لضمان حصولهم على 
مقابل مالي مناسب لعملهم واستثماراتهم.

5-4-2 تعزيز برامج وإجراءات المشتريات المؤسسية )أي 
للمؤسسات العامة والمساعدة الغذائية والتغذية المدرسية( 

وتيسير الشراكات االبتكارية لضمان الطلب المستمر والمنظم 
على منتجات وخدمات المزارعين األسريين.

)التي  القصيرة  الغذائي  تعزيز سالسل اإلمداد   3-4-5
التي  الحضرية(  المناطق  في  بالمستهلكين  مباشرة  ترتبط 
أفضل  الحصول على دخل  المزارعين األسريين من  تمكن 

إنتاجهم. مقابل 

5-4-4 تعزيز برامج تنمية قدرات المزارعين األسريين 
ومنظماتهم فيما يتعلق بالتقنيات التقليدية لحفظ األغذية في 
المناطق الريفية والقيمة المضافة للمنتجات المحلية من خالل 

معالجة المنتجات الزراعية.

5-4-5 تشجيع االستثمار الرشيد للمزارعين األسريين وأنشطة 
تنمية قدرات المزارعين األسريين، مما يتيح الجمع بين 

األنشطة الزراعية وغير الزراعية بما يعزز تنويع مصادر دخلهم.

5-4-6 تعزيز الحوار مع مختلف كيانات القطاع الخاص 
)المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها(.

عدد البلدان التي حسنت 
وصول المزارعين 

األسريين إلى األسواق.
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

5. تحسين اإلدماج االجتماعي االقتصادي للمزارعين األسريين واألسر الريفية   الركيزة 
الصمود رفاههم وقدرتهم على  المحلية وتعزيز  والمجتمعات 

5-3 تعزيز القدرة على 
الصمود والجدوى 

االقتصادية للمزارعين 
األسريين من خالل 

تطبيق ممارسات 
اإلنتاج واالبتكارات 

المستدامة والمتنوعة 
ووصولهم إلى نظام 

غذائي متنوع ومغٍذ.

5-3-أ تم تعزيز القدرات اإلنتاجية 
(المعرفة والممارسات( 

للمزارعين األسريين لتحسين 
التنويع والكفاءة لتحسين التكيف 

مع تغير المناخ.

5-3-ب برامج مطبقة لتحفيز 
توفير واستهالك األطعمة 

المحلية والمغذية.

5-3-ج تنفيذ برامج واستثمارات 
محددة تعالج العديد من المخاطر 
ومواطن الضعف التي يواجهها 

المزارعون األسريون

5-3-د برامج محددة لدعم 
بناء قدرة الفقراء وأولئك 
الذين يعانون من أوضاع 

ضعيفة على الصمود وتقليل 
تعرضهم للظواهر المتطرفة 
المرتبطة بالمناخ وغيرها من 

الصدمات والكوارث االقتصادية 
والبيئية. واالجتماعية 

5-3-1 دعم تنمية قدرات المزارعين األسريين بناًء على 
االحتياجات المقدرة لزيادة تطبيق الحلول التقنية واالبتكار 

العتمادها واالنتقال من وضع الكفاف الضعيف إلى تطبيق 
ممارسات مستدامة جديدة، مثل علم البيئة الزراعية ولمعالجة 
تحديات اإلنتاج والتسويق وتقليل اعتمادهم على المدخالت 

الخارجية وتحسين الكفاءة والجدوى االقتصادية.

5-3-2 تطوير الخدمات االستشارية واإلرشادية الزراعية 
الشاملة والمستهدفة للمزارعين األسريين لتحسين معرفتهم 

واستخدامهم لممارسات اإلنتاج المناسبة والمستدامة وغير 
الخطرة والمتنوعة ثقافيًا  وزيادة تنوع المحاصيل  وزيادة 

اإلنتاجية  وتوليد الدخل  وتقليل المخاطر الناجمة عن العمل 
الزراعي الخطير خاصة بين الفئات المستضعفة.

5-3-3 تعزيز برامج تنمية قدرات المزارعين األسريين فيما 
يتعلق بالغذاء الصحي والنظام الغذائي.

5-3-4 تطوير وتعزيز آليات للمزارعين األسريين إلدارة مخاطر 
الكوارث، بما في ذلك نظم المراقبة المجتمعية  ودعم تعميم 

مراعاة اعتبارات األمن الغذائي والتغذية في هذه اآلليات.

5-3-5 تطوير وتنفيذ نظم رصد المخاطر واإلنذار المبكر، وتدابير 
الحد من الضعف واالستجابة لحاالت الطوارئ، مما يعزز قدرة 

المزارعين األسريين على كسب عيشهم من الزراعة.

5-3-6 إنشاء أنظمة تأمين محددة لدعم المزارعين األسريين 
في حالة الكوارث الطبيعية الناتجة عن تغير المناخ.

عدد البلدان التي تمتلك 
سياسات أو استراتيجيات 

أو برامج لالستثمار 
وتنمية القدرات وضعت 
بهدف الحد من الضعف 

وجعل الزراعة والحراجة 
ومصائد األسماك أكثر 
إنتاجية وأكثر استدامة، 

مع التصدي لتغير المناخ 
والتدهور البيئي.
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5-4 تحسين وصول 
المزارعين األسريين 

إلى األسواق بما 
يضمن زيادة المشاركة 
وتوفير األجور الكافية 

وفرص إدرار الدخل 
وخاصة للشباب 

والنساء

5-4-أ التدخالت المطبقة 
والتي يتم تنفيذها التي تخلق 

وتشجع األسواق (الجديدة( 
المصممة خصيصا لتلبية 

احتياجات المزارعين األسريين، 
والتي تضمن السعر العادل 
والطلب المستمر والمنظم 

على منتجاتهم وتشجع الروابط 
المباشرة مع المستهلكين 

5-4-ب تعزيز قدرات المزارعين 
األسريين على تنويع أنشطتهم 
(الزراعية وغير الزراعية( للوصول 

إلى مصادر جديدة للدخل.

5-4-1 تطوير وتنفيذ أطر السياسات والترتيبات المؤسسية 
التي تدعم وصول المزارعين األسريين إلى األسواق المحلية، 

وتوفير أسعار عادلة ومستقرة وشفافة لضمان حصولهم على 
مقابل مالي مناسب لعملهم واستثماراتهم.

5-4-2 تعزيز برامج وإجراءات المشتريات المؤسسية )أي 
للمؤسسات العامة والمساعدة الغذائية والتغذية المدرسية( 

وتيسير الشراكات االبتكارية لضمان الطلب المستمر والمنظم 
على منتجات وخدمات المزارعين األسريين.

)التي  القصيرة  الغذائي  تعزيز سالسل اإلمداد   3-4-5
التي  الحضرية(  المناطق  في  بالمستهلكين  مباشرة  ترتبط 
أفضل  الحصول على دخل  المزارعين األسريين من  تمكن 

إنتاجهم. مقابل 

5-4-4 تعزيز برامج تنمية قدرات المزارعين األسريين 
ومنظماتهم فيما يتعلق بالتقنيات التقليدية لحفظ األغذية في 
المناطق الريفية والقيمة المضافة للمنتجات المحلية من خالل 

معالجة المنتجات الزراعية.

5-4-5 تشجيع االستثمار الرشيد للمزارعين األسريين وأنشطة 
تنمية قدرات المزارعين األسريين، مما يتيح الجمع بين 

األنشطة الزراعية وغير الزراعية بما يعزز تنويع مصادر دخلهم.

5-4-6 تعزيز الحوار مع مختلف كيانات القطاع الخاص 
)المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها(.

عدد البلدان التي حسنت 
وصول المزارعين 

األسريين إلى األسواق.
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 الركيزة 6.
 تعزيز استدامة الزراعة 
األسرية لخلق نظم أغذية قادرة 
على الصمود أمام تغير المناخ
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2014. بناء رؤية مشتركة لألغذية والزراعة المستدامة. المبادئ والمناهج. منظمة األغذية  29 منظمة األغذية والزراعة، 
والزراعة، روما.

منظمة األغذية والزراعة، 2017. العناصر العشرة في علم البيئة الزراعية. توجيه االنتقال إلى النظام الغذائي والزراعي  30
المستدام، منظمة األغذية والزراعة، روما.

منظمة األغذية والزراعة، 2014. حالة األغذية والزراعة. االبتكار في الزراعة األسرية. منظمة األغذية والزراعة، روما. 31
فريق الخبراء رفيع المستوى. 2017 أنظمة التغذية واألغذية. تقرير من فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي  32

والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العالمي، روما ؛ منظمة األغذية والزراعة، 2018. نظم األغذية المستدامة. مفهوم وإطار 
العمل. منظمة األغذية والزراعة، روما.

المتوقعة ضغوطا  الغذائية  السكاني والتغيرات  النمو  المتمثلة في  العالمية  التحديات  فرضت 
متزايدة على النظام الزراعي المعرض للخطر بالفعل لتزويد الجميع بأغذية كافية وصحية. وعلى 

الرغم من إدخال تحسينات كبيرة على كفاءة النظم الغذائية، فإن عدد األشخاص الذين يعانون من 
سوء التغذية والسمنة في ازدياد مستمر. وكما هو معروف على نطاق واسع، فإن النظام الغذائي 

والزراعي الحالي مسؤول إلى حد كبير عن إزالة الغابات، وندرة المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، 
واستنفاد التربة إلى جانب ارتفاع مستويات انبعاثات غازات الدفيئة، والتي ساهمت بشكل كبير 

في تغير المناخ.29 لقد تحول إنتاج واستهالك الغذاء اليوم من أنظمة متضمنة ثقافيا واجتماعيا إلى 
الحالية  نظام منفصل عن النظم اإليكولوجية واالجتماعية المحلية. ومن أجل تلبية احتياجات األجيال 

والمقبلة، من الضروري تسريع عملية االنتقال نحو إيجاد أنظمة غذائية وزراعية أكثر استدامة يمكن أن 
توفر في الوقت نفسه فرصا اقتصادية واجتماعية، مع حماية النظم اإليكولوجية التي تعتمد عليها 

الثقافي واالجتماعي لألقاليم.30  التنوع  الزراعة وتحترم 

80  في المائة من األغذية31 في العالم، وبالتالي فإنهم يمتلكون  ينتج المزارعون األسريون حوالي 
إمكانات فريدة لدفع هذا التحول. وألن جذورهم قوية في داخل مجتمعاتهم ويفهمون جيدا 

اإليكولوجيات المحلية، فهم في وضع جيد لتقديم حلول سياقية وشاملة وطويلة األجل.

وغذائية  زراعية  أنظمة  تطبيق  نحو  االنتقال  إجراءات  تتخذ  أن  فيجب  مواتية،  بيئة  في  تتم  وألنها 
اإلنتاج  قضايا  واحد  وقت  تعالج في  وأن  نهجا شامال  للتغذية  ومراعية  ومرونة  استدامة  أكثر 

الفاعلة  الجهات  من  واسعة  مجموعة  مع  التعاون  ذلك  في  بما  واالستهالك،  والتوزيع  والتجهيز 
المائية  األحياء  وتربية  والغابات  الزراعة  مجال  في  العاملة  والمؤسسات(  والمنظمات  األفراد   (

األسماك.32  ومصائد 

وتتضمن الشروط المسبقة لتوفير الغذاء والسلع والخدمات بشكل مستدام في الزراعة والحراجة 
ومصائد األسماك وصول المزارعين األسري اآلمن إلى الموارد الطبيعية واألصول اإلنتاجية. وفي 
ظل وجود أطر إيجابية تمكن المزارعين والصيادين والرعاة والسكان األصليين من الوصول والتحكم 
في الموارد اإلنتاجية واستخدامها وإدارتها، يصبح المزارعون األسريون في وضع أفضل لتطبيق 

النظام الغذائي، من الضروري  المتكاملة والمبتكرة. ولتحقيق تحسينات كبيرة في  الزراعة  ممارسات 
زيادة قدرة المزارعين، بغض النظر عن حجم مزارعهم، على االستفادة المثلى من التنوع في األنواع 

الطبيعية. وسيؤدي  الموارد  التربة وتجديد  الوراثية واستخدامها بكفاءة لتحسين خصوبة  والموارد 
تطبيق هذه الممارسات إلى تقليل الحاجة إلى الحصول على مدخالت خارجية، وانخفاض تكاليف 
اإلنتاج وتعزيز القدرة على الصمود والجدوى االقتصادية، إلى جانب توليد عوامل خارجية إيجابية 

والمساهمة في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

زراعية جديدة بشكل شامل  وبالنسبة لالبتكارات المستدامة، سيتم تطوير ممارسات وتقنيات 
المزارعون والصيادون والرعاة  التي يملكها  المحلية المحددة  ومتناسق مع المعرفة والممارسات 

والسكان األصليون من النساء والرجال على مدى أجيال.
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لجنة األمن الغذائي العالمي، 2013. االستثمار في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة من أجل األمن الغذائي والتغذية.  33
توصيات سياسية. منظمة األغذية والزراعة، روما.

المعهد الدولي للتنمية المستدامة التابع لمنظمة األغذية والزراعة، 2018. اتفاقية نموذجية بشأن الزراعة المسؤولة عن  34
العقود ،منظمة األغذية والزراعة، روما. المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي 

للتنمية الزراعية، 2015. الدليل القانوني بشأن الزراعة التعاقدية، منظمة األغذية والزراعة، روما.

13 من أهداف  )الهدف  المناخ  الركيزة الفرصة للتصدي في وقت واحد آلثار تغير  تتيح هذه 
التنمية  أهداف  2 و12 من  )الهدف  الغذائية  النظم  استدامة  وتعزيز  المستدامة(،  التنمية 

والمائية  األرضية  اإليكولوجية  النظم  واستخدام  إدارة  االستدامة في  وتحسين  المستدامة(، 
الثالثة  تأثيرات عبر األبعاد  إحداث  المستدامة(، مع  التنمية  14و15 من أهداف  )الهدف 

عامال أساسيا في  يمثل  تمكينية  السابقة، فإن وجود ظروف  الركائز  غرار  لالستدامة. وعلى 
التغيير. عملية  في  أساسية  كعوامل  بفاعلية  دورهم  بلعب  األسريين  للمزارعين  السماح 

وعند مواجهة تحديات النظام الغذائي الحالي، البد من اتخاذ إجراءات لتحسين استدامة األسواق. 
وفي سياق الزراعة األسرية، تعتبر األسواق ضرورية لتسهيل الحصول على األجور الكافية مقابل 

عملهم واستثماراتهم. وينبغي أن يشمل تطوير بيئة سوق أكثر شموال وجود تدخالت يمكن أن 
تحسن ظروف مشاركة المزارعين األسريين في سلسلة القيمة.33 ويشمل ذلك توفير معلومات 
ذات صلة محليا في الوقت المناسب وإعطاء األسعار تتميز بالشفافة ومراعاة عالقات منصفة 

التعاقدية للمزارعين األسريين على امتداد األجزاء المختلفة من السلسلة الغذائية  في االتفاقات 
التجزئة والخدمات الغذائية(.34 وبالتوازي مع هذه  اللوجستية وتجارة  )تجهيز األغذية والتخزين والخدمات 

التدخالت، تلعب الحكومات دورا أساسيا في دعم وصول المزارعين األسريين إلى فرص تسويقية 
جديدة، تستند إلى اتصال مباشر بين المستهلكين والمنتجين. وإلى جانب توفير فوائد للمزارعين 
األسريين، يمكن ألسواق سالسل اإلمداد القصيرة أن تساهم بشكل كبير في الجهود التحويلية 

نحو إنشاء نظام غذائي أكثر استدامة، والحد من فاقد األغذية وهدرها، وتعزيز الروابط بين المناطق 
الريفية والحضرية، وبالتالي تحقيق تنمية إقليمية شاملة، مع التخفيف من تغير المناخ. إن تعاون 

منتجي األغذية )من خالل التعاونيات أو أشكال أخرى من الجمعيات( يمكن أن يحفز حدوث إمداد 
متسق للمنتجات إلى األسواق.
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

الزراعة األسرية للنظم الغذائية المقاومة لتغير للمناخ تعزيز استدامة   .6 الركيزة 

6-1 وضع المزارعون 
األسريون في بؤرة 
اإلدارة المستدامة 

والرشيدة واستخدام 
الموارد الطبيعية مع 

زيادة الوصول إلى 
األصول والخدمات 

اإلنتاجية.

6-1-أ السياسات العامة التي 
تعمل على تحسين وتأمين 

وصول المزارعين األسريين إلى 
الموارد الطبيعية واستخدامها 

المستدام

6-1-ب الخدمات المالية 
المصممة بشكل جيد الحتياجات 

المزارعين األسريين المتاحة 
والتي يمكن الوصول إليها

6-1-ج وضع برامج تحفيز 
وصول المزارعين األسريين 
إلى األساليب التكنولوجية 

المستدامة والقابلة للتكيف 
محليا وتنفيذها.

6-1-1 دعم تطوير وتنفيذ السياسات العامة واألطر التشريعية 
والتنظيمية لتحسين حقوق المزارعين األسريين في 

استخدام وإدارة ومراقبة الموارد الطبيعية )المياه، واألرض، 
والمحيط، والموارد الوراثية، وموارد الغابات، والنظم المائية، 

والمغذيات، والطاقة( من خالل تطبيق اإلرشادات المنصوص 
عليها في الصكوك والمبادئ التوجيهية الدولية القائمة.

6-1-2 تعزيز تطوير ونشر خطط مالية خاصة بالزراعة األسرية 
تقلل من مخاطرها المالية، وتسمح بمشاركة المخاطر وتقليل 

تكاليف المعامالت، بناء على الشراكات االبتكارية والتعاون 
بين المزارعين األسريين ومنظماتهم وبين التعاونيات 

والمؤسسات المالية العامة والخاصة.

6-1-3 مراجعة الخطط المالية الحالية وتكييفها وتعزيز تكيفها مع 
احتياجات الزراعة األسرية

6-1-4 توفير تنمية القدرات، من خالل التبادل المباشر بين 
المزارعين، بشأن الحلول المجتمعية والنظام التعاوني لالدخار 

وتراكم القروض على أساس عالقة الثقة المحلية )المرتبطة 
بالركيزة 5(

6-1-5 تشجيع البرامج وتنمية قدرات المزارعين األسريين لتعزيز 
الوصول إلى األساليب التكنولوجية القابلة للتكيف محليا 

واستخدامها.

عدد السياسات أو 
االستراتيجيات أو البرامج 
الموضوعة  االستثمارية 

لدعم الزراعة األسرية 
التي تهدف إلى جعل 

الزراعة والحراجة ومصائد 
األسماك أكثر إنتاجية 

وأكثر استدامة، ومعالجة 
تغير المناخ والتدهور 

البيئي.
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6-2 يمارس المزارعون 
األسريون ويقودون 
نحو  االنتقال  عملية 
المستدامة  الزراعة 

احتياجات األجيال  لدعم 
والمستقبلية  الحالية 

تغير  آثار  وتخفيف 
المناخ

6-2-أ السياسات والبرامج العامة 
التي تدعم انتقال المزارعين 

األسريين نحو زراعة أكثر استدامة 
تتيح حفظ الموارد الطبيعية 

وتجديدها

6-2-ب تعزيز قدرات المزارعين 
األسريين على االبتكار وزيادة 

اإلنتاجية بطريقة مستدامة

6-2-1 دعم تنفيذ واستخدام الصكوك والتوصيات الدولية من 
خالل آليات اإلدارة الشاملة

6-2-2 مراجعة وتطوير وتنفيذ السياسات العامة واإلستراتيجيات 
واألطر التشريعية العامة التي تعزز اإلنتاج الزراعي المستدام على 

أساس االستخدام الكفء واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، 
والمساهمة في استعادة وظائف وخدمات النظام اإليكولوجي 

)الحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية وحمايتها وتعزيزها( 

6-2-3 تعزيز ممارسات الزراعة االبتكارية والمتكاملة لزيادة اإلنتاجية 
بطريقة مستدامة، وتحسين تنوع األنواع والموارد الوراثية )بما 
في ذلك القيام في المزرعة بإدارة األنواع والسالالت األصلية 

وإدماج األنواع المهملة وغير المستغلة استغالال كافيا(، والحد من 
استخدام المدخالت الخارجية وتعزيز الكفاءة وتخفيف آثار تغير المناخ 
أيضا من خالل تقديم خدمات فنية وإرشادية خاصة من قبل/ إلى 

المزارعين األسريين.

6-2-4 توفير تنمية القدرات، من خالل التبادل المباشر بين 
المزارعين )من المزارع إلى المزارع(، من أجل تقاسم وتكييف 

ممارسات الزراعة المستدامة التي تدمج الممارسات والمعارف 
االبتكارية المتعلقة بالسياق، والممارسات والمعارف األصلية 

والتقليدية، بما في ذلك علم البيئة الزراعية.

6-2-5 تعزيز التدريب وتطوير قدرات األخصائيين االجتماعيين 
والعاملين في مجال اإلرشاد الزراعي والمعلمين وغيرهم من 

العاملين في الخطوط األمامية بشأن ممارسات اإلنتاج الغذائي 
المستدام والتنمية المجتمعية.

عدد البلدان التي تم فيها 
تعزيز قدرات المزارعين 

األسريين والمؤسسات 
الحكومية وغيرها من 

المؤسسات ذات الصلة 
لتنفيذ االستراتيجيات 
واألنشطة التي تدير 

المخاطر، وتشجع اإلنتاج 
المستدام و/أو تعالج تغير 

المناخ والتدهور البيئي.

1570
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

الزراعة األسرية للنظم الغذائية المقاومة لتغير للمناخ تعزيز استدامة   .6 الركيزة 

6-1 وضع المزارعون 
األسريون في بؤرة 
اإلدارة المستدامة 

والرشيدة واستخدام 
الموارد الطبيعية مع 

زيادة الوصول إلى 
األصول والخدمات 

اإلنتاجية.

6-1-أ السياسات العامة التي 
تعمل على تحسين وتأمين 

وصول المزارعين األسريين إلى 
الموارد الطبيعية واستخدامها 

المستدام

6-1-ب الخدمات المالية 
المصممة بشكل جيد الحتياجات 

المزارعين األسريين المتاحة 
والتي يمكن الوصول إليها

6-1-ج وضع برامج تحفيز 
وصول المزارعين األسريين 
إلى األساليب التكنولوجية 

المستدامة والقابلة للتكيف 
محليا وتنفيذها.

6-1-1 دعم تطوير وتنفيذ السياسات العامة واألطر التشريعية 
والتنظيمية لتحسين حقوق المزارعين األسريين في 

استخدام وإدارة ومراقبة الموارد الطبيعية )المياه، واألرض، 
والمحيط، والموارد الوراثية، وموارد الغابات، والنظم المائية، 

والمغذيات، والطاقة( من خالل تطبيق اإلرشادات المنصوص 
عليها في الصكوك والمبادئ التوجيهية الدولية القائمة.

6-1-2 تعزيز تطوير ونشر خطط مالية خاصة بالزراعة األسرية 
تقلل من مخاطرها المالية، وتسمح بمشاركة المخاطر وتقليل 

تكاليف المعامالت، بناء على الشراكات االبتكارية والتعاون 
بين المزارعين األسريين ومنظماتهم وبين التعاونيات 

والمؤسسات المالية العامة والخاصة.

6-1-3 مراجعة الخطط المالية الحالية وتكييفها وتعزيز تكيفها مع 
احتياجات الزراعة األسرية

6-1-4 توفير تنمية القدرات، من خالل التبادل المباشر بين 
المزارعين، بشأن الحلول المجتمعية والنظام التعاوني لالدخار 

وتراكم القروض على أساس عالقة الثقة المحلية )المرتبطة 
بالركيزة 5(

6-1-5 تشجيع البرامج وتنمية قدرات المزارعين األسريين لتعزيز 
الوصول إلى األساليب التكنولوجية القابلة للتكيف محليا 

واستخدامها.

عدد السياسات أو 
االستراتيجيات أو البرامج 
الموضوعة  االستثمارية 

لدعم الزراعة األسرية 
التي تهدف إلى جعل 

الزراعة والحراجة ومصائد 
األسماك أكثر إنتاجية 

وأكثر استدامة، ومعالجة 
تغير المناخ والتدهور 

البيئي.
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6-2 يمارس المزارعون 
األسريون ويقودون 
نحو  االنتقال  عملية 
المستدامة  الزراعة 

احتياجات األجيال  لدعم 
والمستقبلية  الحالية 

تغير  آثار  وتخفيف 
المناخ

6-2-أ السياسات والبرامج العامة 
التي تدعم انتقال المزارعين 

األسريين نحو زراعة أكثر استدامة 
تتيح حفظ الموارد الطبيعية 

وتجديدها

6-2-ب تعزيز قدرات المزارعين 
األسريين على االبتكار وزيادة 

اإلنتاجية بطريقة مستدامة

6-2-1 دعم تنفيذ واستخدام الصكوك والتوصيات الدولية من 
خالل آليات اإلدارة الشاملة

6-2-2 مراجعة وتطوير وتنفيذ السياسات العامة واإلستراتيجيات 
واألطر التشريعية العامة التي تعزز اإلنتاج الزراعي المستدام على 

أساس االستخدام الكفء واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، 
والمساهمة في استعادة وظائف وخدمات النظام اإليكولوجي 

)الحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية وحمايتها وتعزيزها( 

6-2-3 تعزيز ممارسات الزراعة االبتكارية والمتكاملة لزيادة اإلنتاجية 
بطريقة مستدامة، وتحسين تنوع األنواع والموارد الوراثية )بما 
في ذلك القيام في المزرعة بإدارة األنواع والسالالت األصلية 

وإدماج األنواع المهملة وغير المستغلة استغالال كافيا(، والحد من 
استخدام المدخالت الخارجية وتعزيز الكفاءة وتخفيف آثار تغير المناخ 
أيضا من خالل تقديم خدمات فنية وإرشادية خاصة من قبل/ إلى 

المزارعين األسريين.

6-2-4 توفير تنمية القدرات، من خالل التبادل المباشر بين 
المزارعين )من المزارع إلى المزارع(، من أجل تقاسم وتكييف 

ممارسات الزراعة المستدامة التي تدمج الممارسات والمعارف 
االبتكارية المتعلقة بالسياق، والممارسات والمعارف األصلية 

والتقليدية، بما في ذلك علم البيئة الزراعية.

6-2-5 تعزيز التدريب وتطوير قدرات األخصائيين االجتماعيين 
والعاملين في مجال اإلرشاد الزراعي والمعلمين وغيرهم من 

العاملين في الخطوط األمامية بشأن ممارسات اإلنتاج الغذائي 
المستدام والتنمية المجتمعية.

عدد البلدان التي تم فيها 
تعزيز قدرات المزارعين 

األسريين والمؤسسات 
الحكومية وغيرها من 

المؤسسات ذات الصلة 
لتنفيذ االستراتيجيات 
واألنشطة التي تدير 

المخاطر، وتشجع اإلنتاج 
المستدام و/أو تعالج تغير 

المناخ والتدهور البيئي.
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

الزراعة األسرية للنظم الغذائية المقاومة لتغير للمناخ تعزيز استدامة   .6 الركيزة 

6-3 تطوير بيئة سوق 
شاملة للمزارعين 
األسريين، وتعزيز 
سالسل اإلمداد 

الغذائي القصيرة، 
وتوفير األغذية 

المتنوعة والمغذية، 
وبالتالي المساهمة 

في خلق نظم غذائية 
أكثر استدامة

6-3-أ السياسات العامة والبنية 
التحتية الداعمة لالستثمار 

في األسواق المحلية لصالح 
المزارعين األسريين.

6-3-ب زيادة قدرات المزارعين 
األسريين (المعرفة والممارسات( 

على أنشطة القيمة المضافة 
التسويق. واستراتيجيات 

6-3-1 تعزيز تطوير أطر السياسات والترتيبات المؤسسية 
والبنية التحتية التي تدعم تطوير األسواق المحلية للمزارعين 

األسريين لتوفير الغذاء المغذي والمتنوع للجميع

6-3-2 توفير إطار مؤسسي تمكيني لتعزيز الروابط المباشرة 
بين المزارعين األسريين والمستهلكين في المناطق الريفية 

والحضرية لزيادة إمكاناتهم للوصول الفعال إلى أسواق 
موثوقة ومجزية تسهم في خلق نظم غذائية أكثر استدامة )بما 

في ذلك الحد من فاقد وهادر األغذية(

6-3-3 تعزيز التعاون بين المزارعين األسريين، وتوفير تنمية 
القدرات لهم ومنظماتهم )أيضا من خالل التبادل المباشر( 

بشأن أنشطة التجهيز وغيرها من األنشطة ذات القيمة 
المضافة على مستوى المزرعة لزيادة استقالليتهم وفرصة 

الوصول إلى األسواق بشكل أفضل.

6-3-4 تعزيز تطوير مواد وإجراءات محددة تتعامل مع وعي 
المستهلكين في المناطق الحضرية والريفية بالمنتجات المحلية 

وبالبعد الثقافي إلنتاج األغذية.

عدد البلدان التي حسنت 
وصول المزارعين 

األسريين إلى األسواق
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6-4 تعمل سلسلة 
القيمة الشاملة 

والعادلة من خالل 
تحسين ظروف 

المزارعين األسريين، 
وال سيما للنساء 

والشباب ومنظماتهم، 
وتشجيع التنويع وإنتاج 

األغذية المغذية

6-4-أ السياسات العامة واإلطار 
التنظيمي لتحسين شفافية 

السوق لدعم المزارعين األسريين 
في مكان وتنفيذها

6-4-ب األطر السياسية 
والمؤسسية المطبقة والتي 
بصدد تطبيقها والتي تمكن 

المزارعين األسريين من 
اتخاذ ترتيبات تعاقدية لتعزيز 

مشاركتهم العادلة والمنصفة 
في سلسلة القيمة. 

6-4-1 تعزيز الشمول وظروف السوق المواتية للمزارعين 
األسريين مع توفير المعلومات ذات الصلة في الوقت 
المناسب وتقديم أسعار محلية عادلة وتتميز بالشفافية 
وتضمن تقديم مقبل مالي مناسب لعمل واستثمارات 

المزارعين األسريين.

6-4-2 وضع ترتيبات سياسية ومؤسسية، بما في ذلك 
الشراكات االبتكارية )مع القطاع الخاص أيضا(، تتعلق بسالسل 

سالسل القيمة التي تمكن المزارعين األسريين، وخاصة 
النساء والشباب ومنظماتهم، من أن يكون لهم دور فعال 

ومنصف في تصميم وتنفيذ الترتيبات التعاقدية.

6-4-3 دعم تطوير السياسات واإلطار التنظيمي والقانوني 
للزراعة التعاقدية الرشيدة ونماذج األعمال الشاملة األخرى 

التي تضبط الفجوة الموجودة في القوة بين المزارع األسري 
والمقاول.

6-4-4 تعزيز التعاون بين المزارعين األسريين، وتوفير تنمية 
القدرات لهم ومنظماتهم )من خالل التبادل المباشر أيضا( بشأن 

التفاوض على العقود والجوانب األخرى للزراعة التعاقدية من 
أجل تعزيز العمليات العادلة وشفافية ترتيبات العقد.

6-4-5 تشجيع مشاركة المزارعين األسريين في التعاونيات 
والجمعيات لتحسين قدراتهم التفاوضية وتعزيز موقفهم.

عدد البلدان التي لديها 
ترتيبات مؤسسية تم 

وتنفيذها  تصميمها 
بحيث تدعم الشمولية 

في مجال الزراعة األسرية 
وسلسلة قيم الكفاءة 

وفي النظم الزراعية 
والغذائية.
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

الزراعة األسرية للنظم الغذائية المقاومة لتغير للمناخ تعزيز استدامة   .6 الركيزة 

6-3 تطوير بيئة سوق 
شاملة للمزارعين 
األسريين، وتعزيز 
سالسل اإلمداد 

الغذائي القصيرة، 
وتوفير األغذية 

المتنوعة والمغذية، 
وبالتالي المساهمة 

في خلق نظم غذائية 
أكثر استدامة

6-3-أ السياسات العامة والبنية 
التحتية الداعمة لالستثمار 

في األسواق المحلية لصالح 
المزارعين األسريين.

6-3-ب زيادة قدرات المزارعين 
األسريين (المعرفة والممارسات( 

على أنشطة القيمة المضافة 
التسويق. واستراتيجيات 

6-3-1 تعزيز تطوير أطر السياسات والترتيبات المؤسسية 
والبنية التحتية التي تدعم تطوير األسواق المحلية للمزارعين 

األسريين لتوفير الغذاء المغذي والمتنوع للجميع

6-3-2 توفير إطار مؤسسي تمكيني لتعزيز الروابط المباشرة 
بين المزارعين األسريين والمستهلكين في المناطق الريفية 

والحضرية لزيادة إمكاناتهم للوصول الفعال إلى أسواق 
موثوقة ومجزية تسهم في خلق نظم غذائية أكثر استدامة )بما 

في ذلك الحد من فاقد وهادر األغذية(

6-3-3 تعزيز التعاون بين المزارعين األسريين، وتوفير تنمية 
القدرات لهم ومنظماتهم )أيضا من خالل التبادل المباشر( 

بشأن أنشطة التجهيز وغيرها من األنشطة ذات القيمة 
المضافة على مستوى المزرعة لزيادة استقالليتهم وفرصة 

الوصول إلى األسواق بشكل أفضل.

6-3-4 تعزيز تطوير مواد وإجراءات محددة تتعامل مع وعي 
المستهلكين في المناطق الحضرية والريفية بالمنتجات المحلية 

وبالبعد الثقافي إلنتاج األغذية.

عدد البلدان التي حسنت 
وصول المزارعين 

األسريين إلى األسواق
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6-4 تعمل سلسلة 
القيمة الشاملة 

والعادلة من خالل 
تحسين ظروف 

المزارعين األسريين، 
وال سيما للنساء 

والشباب ومنظماتهم، 
وتشجيع التنويع وإنتاج 

األغذية المغذية

6-4-أ السياسات العامة واإلطار 
التنظيمي لتحسين شفافية 

السوق لدعم المزارعين األسريين 
في مكان وتنفيذها

6-4-ب األطر السياسية 
والمؤسسية المطبقة والتي 
بصدد تطبيقها والتي تمكن 

المزارعين األسريين من 
اتخاذ ترتيبات تعاقدية لتعزيز 

مشاركتهم العادلة والمنصفة 
في سلسلة القيمة. 

6-4-1 تعزيز الشمول وظروف السوق المواتية للمزارعين 
األسريين مع توفير المعلومات ذات الصلة في الوقت 
المناسب وتقديم أسعار محلية عادلة وتتميز بالشفافية 
وتضمن تقديم مقبل مالي مناسب لعمل واستثمارات 

المزارعين األسريين.

6-4-2 وضع ترتيبات سياسية ومؤسسية، بما في ذلك 
الشراكات االبتكارية )مع القطاع الخاص أيضا(، تتعلق بسالسل 

سالسل القيمة التي تمكن المزارعين األسريين، وخاصة 
النساء والشباب ومنظماتهم، من أن يكون لهم دور فعال 

ومنصف في تصميم وتنفيذ الترتيبات التعاقدية.

6-4-3 دعم تطوير السياسات واإلطار التنظيمي والقانوني 
للزراعة التعاقدية الرشيدة ونماذج األعمال الشاملة األخرى 

التي تضبط الفجوة الموجودة في القوة بين المزارع األسري 
والمقاول.

6-4-4 تعزيز التعاون بين المزارعين األسريين، وتوفير تنمية 
القدرات لهم ومنظماتهم )من خالل التبادل المباشر أيضا( بشأن 

التفاوض على العقود والجوانب األخرى للزراعة التعاقدية من 
أجل تعزيز العمليات العادلة وشفافية ترتيبات العقد.

6-4-5 تشجيع مشاركة المزارعين األسريين في التعاونيات 
والجمعيات لتحسين قدراتهم التفاوضية وتعزيز موقفهم.

عدد البلدان التي لديها 
ترتيبات مؤسسية تم 

وتنفيذها  تصميمها 
بحيث تدعم الشمولية 

في مجال الزراعة األسرية 
وسلسلة قيم الكفاءة 

وفي النظم الزراعية 
والغذائية.
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 الركيزة 7.
تعزيز تعدد أبعاد الزراعة األسرية 
لتحقيق إبداعات اجتماعية تسهم 

في التنمية اإلقليمية والنظم 
الغذائية التي تحمي التنوع 

البيئي والبيئة والثقافة
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فريق الخبراء رفيع المستوى 2013. االستثمار في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة من أجل تحقيق األمن الغذائي. تقرير  35
أعده فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العالمي. روما، لجنة األمن 

الغذائي العالمي ؛ منظمة األغذية والزراعة، 2018. عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن الزراعة األسرية. التحضير لعقد الزراعة 
األسرية )2019-2028(، منظمة األغذية والزراعة، روما ؛ منظمة األغذية والزراعة، 2018. نظم التراث الزراعي ذات األهمية 
العالمية )GIAHS(. الجمع بين التنوع البيولوجي الزراعي والنظم اإليكولوجية المرنة والممارسات الزراعية التقليدية والهوية 

الثقافية. منظمة األغذية والزراعة، روما.
منظمة األغذية والزراعة، 2018. عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن علم البيئة الزراعية - طريق لتحقيق أهداف التنمية  36

المستدامة، منظمة األغذية والزراعة. روما.
منظمة األغذية والزراعة، 2017. العناصر العشرة في علم البيئة الزراعية. توجيه االنتقال إلى النظام الغذائي والزراعي  37

المستدام، منظمة األغذية والزراعة، روما.
منظمة األغذية والزراعة، 2018. تعزيز سياسات القطاع من أجل تحسين األمن الغذائي ونتائج التغذية. مذكرة توجيه  38

السياسات. منظمة األغذية والزراعة، روما.

المزارعون األسريون هم كوكبة غير متجانسة في كافة األوجه، بغض النظر عن مستوى تنميتهم. 
ويرجع عدم تجانسهم إلى العالقة الجوهرية بين الزراعة األسرية وبين الطريقة التي ينتج بها ويعيش 

المزارعون األسريون. ويشمل ذلك األبعاد المختلفة للزراعة األسرية التي ال تقتصر على اإلنتاج، 
ولكن تشمل أيضا األنشطة غير الزراعية المتنوعة، لضمان أمن االستهالك األسري، واستدامة النظم 

الجذور المحلية والتقليدية والتراث  المناظر الطبيعية ونقل المعرفة ذات  الزراعية وإدارة  اإليكولوجية 
أنها ليست اقتصادية  الثقافي والقيم االجتماعية.35 وبهذا المعنى، وباعتبار وتقييم تلك األبعاد على 

أو متعلقة بالسوق بصورة بحتة، فإن الزراعة األسرية تمثل وحدة حياتية في المقام األول.

إن ممارسات المزارعين في مجال اإلنتاج واالستهالك والتكاثر االجتماعي تضرب بجذورها بقوة في 
الموارد  المحلية حيث يتفاعلون باستمرار ويجمعون ويحولون معا ويجّددون  المجتمعات واألقاليم 

اإليكولوجية واالقتصادية واالجتماعية. ومن خالل القيام بذلك، ال ينتج المزارعون األسريون الطعام 
فحسب، بل يقدمون أيضا العديد من الخدمات والسلع العامة للمجتمع. إن دعم هذا التعقيد وتعدد 

األبعاد الخاصة بالمزارعين األسريين يمكن أن يحمل أمال في تعزيز النمو الداخلي والحفاظ على تنوع 
الوراثية والثقافة والحياة.36  النظم اإليكولوجية والموارد 

ويجب إعادة ربط التنمية اإلقليمية باألفراد )واألسر( الذين يقومون بالنشاط اإلنتاجي، وبممارساتهم 
التي تحدد بصورة تقليدية ومحلية. وقيمهم والمعرفة 

وينبغي أن تركز التدخالت على ابتكارية الزراعة األسرية، وتمكين استخدامها واإلدارة الديناميكية 
للموارد الوراثية وتحفيز تطوير نظم اإلنتاج التي يمكن أن تحسن تنوع األنواع وتكاملها وتزيد من 

أوجه التآزر البيولوجي بين المحاصيل والماشية واألشجار مما يؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد 
وزيادة القدرة على الصمود وزيادة اإلنتاجية وتحسين النظام البيئي.37

وبناء على توافر هذه الميزات، يمكن لنظم إنتاج المزارعين األسريين، في الوقت نفسه، أن تضمن 
المتنوعة والمغذية والمنتجة بشكل مستدام والمالئمة ثقافيا  استنساخ الموارد وزيادة توافر األغذية 

بطريقة ثابتة وقوية، مما يتيح وجبات غذائية صحية.38 

وتراكمت الخبرات والمعارف في مجال الزراعة األسرية على مر األجيال، مما خلق قدرة قوية ومتينة 
على التجديد المستمر. ويجب دعم تدفق اإلبداع/االبتكارات المتعلق بالمزارعين األسريين من خالل 
الداخلية، من أجل السماح لالبتكارات  الديناميكية  التنموية  التي تراعي ميولهم  التدخالت والحوافز 

االجتماعية واالقتصادية باالزدهار - أيضا من خالل التضامن والعمل التعاوني والجماعي – وهو ما 
يمكن أن يزيد توافر خدمات ريفية جديدة وسلع عامة أخرى لسكان الريف والحضر.
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منظمة األغذية والزراعة، 2010. ربط األفراد واألماكن والمنتجات. منظمة األغذية والزراعة، روما. 39
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المنظمة والمعهد الوطني للبحوث الزراعية، 2016. أسواق مبتكرة للزراعة المستدامة. كيف تشجع االبتكارات في مؤسسات  41

السوق الزراعة المستدامة في البلدان النامية. منظمة األغذية والزراعة، روما.

المتكامل  اإلقليمي  التخطيط  تعزز  أن  للبلدان  يمكن  الركيزة،  العمل في هذه  من خالل 
المستدامة  باإلدارة  القيام  مع  والريف،  الحضر  كل من سكان  والمستدام، وتستجيب الحتياجات 

لألهداف  متكاملة  نهج  بتطبيق  الركيزة  هذه  وتسمح  اإليكولوجية.  والنظم  الطبيعية  للموارد 
الريفية  المستوطنات  15، واستدامة ومرونة  و   14 و   2 المستدامة  التنمية  أهداف  عبر  البيئية 

الثقافي  التراث  وتعزيز  واحترام  المستدامة(،  التنمية  أهداف  11 من  )الهدف  والحضرية 
المعارف  إن االستفادة من  المستدامة(.  التنمية  أهداف  12 من  )الهدف  التقليدية  والمعارف 

مع  ومجتمعاتهم،  األصليون  والسكان  األسريون  المزارعون  ينتجها  التي  واالبتكارات  التقليدية 
البشرية  المستوطنات  ومرونة  استدامة  يعزز  أن  لهم، من شأنه  والتكنولوجيا  االبتكار  إتاحة 

الريفية  التحتية  للبنية  المستهدفة  واإلجراءات  المناسبة  الحوافز  توافر  ومع  والحضرية.  الريفية 
التنمية  2 من أهداف  )الهدف  التأثير واضحا على توافر وتنوع األغذية  وفرص السوق، سيكون 

 8 )الهدف  الريفية  للمجتمعات  االقتصادية  والفرص  العمل  على فرص  وكذلك  المستدامة(، 
المستدامة(. التنمية  أهداف  من 

وتعد حلول السوق االبتكارية القائمة على الموارد المتاحة محليا والمضمنة في السياق االجتماعي 
بالمنتجات  المحلي، ضرورية لتعزيز الخدمات والسلع الجديدة والمتجددة، وزيادة االعتراف واالهتمام 

القيمة  الخاصة، مما يتيح للمزارعين األسريين الحفاظ على  التقليدية والمنتجات ذات السمات 
إنتاجهم.39  المضافة في 

ولتعزيز ظهور هذه األسواق، يلزم وجود أطر مؤسسية متماسكة ولوائح وبنية تحتية مناسبة إلزالة 
العوائق التي تقف أمام النفاذ وتوفير قدر أكبر من المرونة للمزارعين األسريين وإعادة التواصل بين 
المنتجين والمستهلكين، مع تعزيز التآزر الحضري والريفي.40 من الضروري أن ندرك أن هذه األسواق 

تقوم بوظائف متعددة إلى جانب تبادل المنتجات فاألسواق تعمل كمساحة للتفاعل االجتماعي 
وتبادل المعرفة.41 كما أنها تعزز خلق فرص العمل وتوفر وظائف جذابة مع السماح للمزارعين 

األسريين بالحفاظ على وإعادة استثمار القيمة المضافة في وحدات اإلنتاج الخاصة بهم، وتعزيز 
العامة لهم. الريف والحضر والمصالح  التي تستجيب لمتطلبات سكان  التنمية اإلقليمية 
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أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

7. تعزيز تعدد أبعاد الزراعة األسرية لتعزيز االبتكارات االجتماعية التي تسهم   الركيزة 
في تنمية األراضي وفي النظم الغذائية التي تحمي التنوع البيولوجي والبيئة والثقافة

7-1 تحسين أوجه 
التآزر بين نظم اإلنتاج 

)مصايد األسماك 
وتربية األحياء المائية 
والحراجة والمحاصيل 
والماشية( وتحسين 

إدارة التنوع البيولوجي 
وخدمات النظم 

اإليكولوجية التي 
يقدمها المزارعون 

األسريون.

7-1-أ السياسات العامة والتدابير 
القانونية المنفذة التي تحفز تنوع 

وتكامل ممارسات اإلنتاج التي 
تحمي وتشجع اإلدارة الديناميكية 

الجينية  للموارد 

7-1-ب تعزيز قدرات المزارعين 
األسريين (المعرفة والممارسات( 

على تخطيط وإدارة تنوع النظم 
اإليكولوجية

7-1-1 توفير سياسة عامة وأنظمة قانونية لدعم المزارعين 
األسريين في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو 

مستدام وتبادله وإدارته بشكل حيوي )بما في ذلك البذور 
المحلية، وأصناف المزارعين، والنباتات البرية، واألنواع 

المهملة وغير المستغلة بشكل كاف(

7-1-2 توفير سياسات وبرامج عامة للمزارعين األسريين لتطوير 
وإدارة نظم اإلنتاج يمكنها زيادة تنوع األنواع وتكاملها وزيادة 

التآزر البيولوجي بين المحاصيل والماشية واألشجار )مثل علم 
البيئة الزراعية( مما يؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد 

وقدرتها على الصمود وزيادة إنتاجيتها.

7-1-3 تقوم مجموعات الدعم والشبكات بالحفاظ على التنوع 
البيولوجي واستخدامه وإدارته بشكل حيوي ومشاركة ونقل 

المعارف التقليدية المحلية )بنوك البذور وبحوث استعادة 
البذور األصلية والمحافظة عليها، إلخ(

7-1-4 تنمية قدرات المزارعين األسريين ومنظماتهم )أيضا 
من خالل التبادل المباشر ومدارس المزارعين الحقلية( 

لتبادل وتقاسم المعارف والممارسات الجيدة بشأن اإلدارة 
المستدامة للنظم اإليكولوجية الزراعية والمناظر الطبيعية.

7-1-5 تصميم استراتيجيات الحصاد والمحافظة على وإعادة 
تدوير المياه.

عدد البلدان التي تضع 
سياسات أو استراتيجيات 

تهدف إلى زيادة أوجه 
التآزر بين الزراعة والحراجة 

ومصائد األسماك، 
وزيادة التنوع البيولوجي 

وخدمات النظم 
اإليكولوجية التي يقدمها 

المزارعون األسريون.
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7-2 تعزيز وظائف 
للزراعة  متنوعة 
األسرية تؤدي 

إلى تعزيز االبتكار 
وتنويع  االجتماعي، 

العمل،  فرص 
بين  الترابط  وتحسين 

الريفية  المناطق 
وتحقيق  والحضرية 

بأسره. للمجتمع  فوائد 

7-2-أ السياسات العامة واألطر 
المؤسسية التي تعزز الزراعة 

األسرية متعددة الوظائف وتولد 
فوائد اجتماعية

7-2-ب تنفيذ البرامج العامة التي 
تعترف بدور الزراعة األسرية 

وتعزيزه، وتعزيز الهوية الثقافية، 
والحفاظ على وتجديد ونقل 

المعرفة، والتراث الثقافي المادي 
وغير المادي

7-2-ج وضع وتنفيذ سياسات عامة 
لتعزيز التنمية اإلقليمية مع زيادة 

الروابط الريفية والحضرية 

7-2-1 تعزيز تطوير الحوافز واألطر الخاصة بالزراعة األسرية 
لالضطالع بأدوار ووظائف متنوعة في التنمية اإلقليمية.

7-2-2 تعزيز السياسات العامة للحفاظ على الثقافات وتحويل 
الخدمات الريفية الشاملة )الزراعة االجتماعية، وإعادة دمج الفئات 

المهمشة في المجتمع، وتشجيع التثقيف الخاص بالنظام 
الغذائي الصحي واألغذية المغذية(

7-2-3 تعزيز سياسات تنمية إقليمية لزيادة الروابط الريفية 
والحضرية وتعزيز دور المزارعين األسريين في الحفاظ 

على حياة اجتماعية وحيوية )مثل السياحة الزراعية والترفيه، 
والفعاليات الرياضية والثقافية، واستغالل التخصصات المحلية 

والتقليدية، إلخ(

7-2-4 تنمية قدرات المزارعين األسريين والمستهلكين ومنظماتهم 
)أيًضا من خالل التبادل المباشر( على العادات الغذائية المناسبة 

ثقافيًا والتي تدمج وتعزز التوازن بين النظام الغذائي الحديث 
والتقليدي وتعزز إنتاج واستهالك الغذاء الصحي والمغذي.

عدد البلدان التي تتمتع 
بإمكانية وصول أفضل 

للمزارعين األسريين إلى 
مجموعة من الخدمات، 
والتمويل، والمعرفة، 

والتكنولوجيات، والبنية 
التحتية الريفية، واألسواق 

التي تعزز فرص العمل 
المتنوعة وتعزيز الهوية 

الثقافية للمزارعين 
األسريين، وتقوية الروابط 

الريفية الحضرية.

1560

7-3 الفرص 
االقتصادية المبتكرة 
وحلول السوق التي 

المعمول بها تعزز 
الخدمات والسلع 

الخاصة بالزراعة األسرية 
متعددة الوظائف، 
والمدمجة في أو 

مبنية على الموارد 
التي يوفرها السياق 

المحلي 

7-3-أ األطر المؤسسية 
المتسقة، واللوائح والبنية 

التحتية الكافية المطبقة في 
تطوير الفرص االقتصادية 
واألسواق لصالح المنتجات 
والسلع والخدمات المؤهلة 

والمستدامة اجتماعيا والناشئة 
من تعدد أبعاد الزراعة األسرية .

7-3-ب تعزيز الحفاظ على 
التقليدية  والممارسات  المنتجات 

التي تزيد وتوطد الروابط 
المستهلكين بطلبات 

7-3-ج تعزيز المنظمات والتعاون 
بين المزارعين األسريين لالستفادة 
من الفرص االقتصادية التي تعزز 

استقالليتهم

7-3-1 تشجيع مراجعة وتطوير األطر المؤسسية واللوائح 
والبنية التحتية التي تحفز الفرص واألسواق االقتصادية 

للمنتجات والسلع والخدمات الجديدة للمزارعين األسريين مما 
يسمح لهم بالحفاظ على القيمة المضافة وإعادة استثمارها 

في وحدة اإلنتاج الخاصة بهم وتعزيز التنمية اإلقليمية.

7-3-2 تعزيز تطوير اللوائح التي تدعم المنتجات المميزة 
للمزارعين األسريين )وضع عالمات التوصيف اإلقليمي 

والمنتجات العضوية والمنتجات المسؤولة اجتماعيا أيضا 
من خالل أنظمة الضمان التشاركية( والحفاظ على المنتجات 

والممارسات التقليدية التي تزيد وتعزز من الروابط بين 
المزارعين والمستهلكين

7-3-3 تعزيز التضامن والتعاون والشبكات بين المزارعين 
األسريين )من خالل المنظمات الرسمية وغير الرسمية( لتحقيق 

إمكانات الطبيعة المتعددة األبعاد للزراعة األسرية وبالتالي 
تحسين فوائدها في الفرص واألسواق االقتصادية الناشئة.

عدد البلدان التي تمتلك 
إمكانية وصول أفضل 

للمزارعين األسريين إلى 
مجموعة من الخدمات، 
والتمويل، والمعرفة، 

والتكنولوجيات، 
والبنية التحتية الريفية، 

واألسواق التي تعزز 
الفرص االقتصادية 

المتنوعة وتعزيز وظائف 
المزارعين األسرية 

المتعددة.

1560



73

أهداف مؤشراتإجراءات إرشادية من المستوى العالمي للمستوى المحليمخرجاتنتائج
الثنائية 

)2021-2020(

أهداف عقد 
األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

7. تعزيز تعدد أبعاد الزراعة األسرية لتعزيز االبتكارات االجتماعية التي تسهم   الركيزة 
في تنمية األراضي وفي النظم الغذائية التي تحمي التنوع البيولوجي والبيئة والثقافة

7-1 تحسين أوجه 
التآزر بين نظم اإلنتاج 

)مصايد األسماك 
وتربية األحياء المائية 
والحراجة والمحاصيل 
والماشية( وتحسين 

إدارة التنوع البيولوجي 
وخدمات النظم 

اإليكولوجية التي 
يقدمها المزارعون 

األسريون.

7-1-أ السياسات العامة والتدابير 
القانونية المنفذة التي تحفز تنوع 

وتكامل ممارسات اإلنتاج التي 
تحمي وتشجع اإلدارة الديناميكية 

الجينية  للموارد 

7-1-ب تعزيز قدرات المزارعين 
األسريين (المعرفة والممارسات( 

على تخطيط وإدارة تنوع النظم 
اإليكولوجية

7-1-1 توفير سياسة عامة وأنظمة قانونية لدعم المزارعين 
األسريين في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو 

مستدام وتبادله وإدارته بشكل حيوي )بما في ذلك البذور 
المحلية، وأصناف المزارعين، والنباتات البرية، واألنواع 

المهملة وغير المستغلة بشكل كاف(

7-1-2 توفير سياسات وبرامج عامة للمزارعين األسريين لتطوير 
وإدارة نظم اإلنتاج يمكنها زيادة تنوع األنواع وتكاملها وزيادة 

التآزر البيولوجي بين المحاصيل والماشية واألشجار )مثل علم 
البيئة الزراعية( مما يؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد 

وقدرتها على الصمود وزيادة إنتاجيتها.

7-1-3 تقوم مجموعات الدعم والشبكات بالحفاظ على التنوع 
البيولوجي واستخدامه وإدارته بشكل حيوي ومشاركة ونقل 

المعارف التقليدية المحلية )بنوك البذور وبحوث استعادة 
البذور األصلية والمحافظة عليها، إلخ(

7-1-4 تنمية قدرات المزارعين األسريين ومنظماتهم )أيضا 
من خالل التبادل المباشر ومدارس المزارعين الحقلية( 

لتبادل وتقاسم المعارف والممارسات الجيدة بشأن اإلدارة 
المستدامة للنظم اإليكولوجية الزراعية والمناظر الطبيعية.

7-1-5 تصميم استراتيجيات الحصاد والمحافظة على وإعادة 
تدوير المياه.

عدد البلدان التي تضع 
سياسات أو استراتيجيات 

تهدف إلى زيادة أوجه 
التآزر بين الزراعة والحراجة 

ومصائد األسماك، 
وزيادة التنوع البيولوجي 

وخدمات النظم 
اإليكولوجية التي يقدمها 

المزارعون األسريون.
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7-2 تعزيز وظائف 
للزراعة  متنوعة 
األسرية تؤدي 

إلى تعزيز االبتكار 
وتنويع  االجتماعي، 

العمل،  فرص 
بين  الترابط  وتحسين 

الريفية  المناطق 
وتحقيق  والحضرية 

بأسره. للمجتمع  فوائد 

7-2-أ السياسات العامة واألطر 
المؤسسية التي تعزز الزراعة 

األسرية متعددة الوظائف وتولد 
فوائد اجتماعية

7-2-ب تنفيذ البرامج العامة التي 
تعترف بدور الزراعة األسرية 

وتعزيزه، وتعزيز الهوية الثقافية، 
والحفاظ على وتجديد ونقل 

المعرفة، والتراث الثقافي المادي 
وغير المادي

7-2-ج وضع وتنفيذ سياسات عامة 
لتعزيز التنمية اإلقليمية مع زيادة 

الروابط الريفية والحضرية 

7-2-1 تعزيز تطوير الحوافز واألطر الخاصة بالزراعة األسرية 
لالضطالع بأدوار ووظائف متنوعة في التنمية اإلقليمية.

7-2-2 تعزيز السياسات العامة للحفاظ على الثقافات وتحويل 
الخدمات الريفية الشاملة )الزراعة االجتماعية، وإعادة دمج الفئات 

المهمشة في المجتمع، وتشجيع التثقيف الخاص بالنظام 
الغذائي الصحي واألغذية المغذية(

7-2-3 تعزيز سياسات تنمية إقليمية لزيادة الروابط الريفية 
والحضرية وتعزيز دور المزارعين األسريين في الحفاظ 

على حياة اجتماعية وحيوية )مثل السياحة الزراعية والترفيه، 
والفعاليات الرياضية والثقافية، واستغالل التخصصات المحلية 

والتقليدية، إلخ(

7-2-4 تنمية قدرات المزارعين األسريين والمستهلكين ومنظماتهم 
)أيًضا من خالل التبادل المباشر( على العادات الغذائية المناسبة 

ثقافيًا والتي تدمج وتعزز التوازن بين النظام الغذائي الحديث 
والتقليدي وتعزز إنتاج واستهالك الغذاء الصحي والمغذي.

عدد البلدان التي تتمتع 
بإمكانية وصول أفضل 

للمزارعين األسريين إلى 
مجموعة من الخدمات، 
والتمويل، والمعرفة، 

والتكنولوجيات، والبنية 
التحتية الريفية، واألسواق 

التي تعزز فرص العمل 
المتنوعة وتعزيز الهوية 

الثقافية للمزارعين 
األسريين، وتقوية الروابط 

الريفية الحضرية.
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7-3 الفرص 
االقتصادية المبتكرة 
وحلول السوق التي 

المعمول بها تعزز 
الخدمات والسلع 

الخاصة بالزراعة األسرية 
متعددة الوظائف، 
والمدمجة في أو 

مبنية على الموارد 
التي يوفرها السياق 

المحلي 

7-3-أ األطر المؤسسية 
المتسقة، واللوائح والبنية 

التحتية الكافية المطبقة في 
تطوير الفرص االقتصادية 
واألسواق لصالح المنتجات 
والسلع والخدمات المؤهلة 

والمستدامة اجتماعيا والناشئة 
من تعدد أبعاد الزراعة األسرية .

7-3-ب تعزيز الحفاظ على 
التقليدية  والممارسات  المنتجات 

التي تزيد وتوطد الروابط 
المستهلكين بطلبات 

7-3-ج تعزيز المنظمات والتعاون 
بين المزارعين األسريين لالستفادة 
من الفرص االقتصادية التي تعزز 

استقالليتهم

7-3-1 تشجيع مراجعة وتطوير األطر المؤسسية واللوائح 
والبنية التحتية التي تحفز الفرص واألسواق االقتصادية 

للمنتجات والسلع والخدمات الجديدة للمزارعين األسريين مما 
يسمح لهم بالحفاظ على القيمة المضافة وإعادة استثمارها 

في وحدة اإلنتاج الخاصة بهم وتعزيز التنمية اإلقليمية.

7-3-2 تعزيز تطوير اللوائح التي تدعم المنتجات المميزة 
للمزارعين األسريين )وضع عالمات التوصيف اإلقليمي 

والمنتجات العضوية والمنتجات المسؤولة اجتماعيا أيضا 
من خالل أنظمة الضمان التشاركية( والحفاظ على المنتجات 

والممارسات التقليدية التي تزيد وتعزز من الروابط بين 
المزارعين والمستهلكين

7-3-3 تعزيز التضامن والتعاون والشبكات بين المزارعين 
األسريين )من خالل المنظمات الرسمية وغير الرسمية( لتحقيق 

إمكانات الطبيعة المتعددة األبعاد للزراعة األسرية وبالتالي 
تحسين فوائدها في الفرص واألسواق االقتصادية الناشئة.

عدد البلدان التي تمتلك 
إمكانية وصول أفضل 

للمزارعين األسريين إلى 
مجموعة من الخدمات، 
والتمويل، والمعرفة، 

والتكنولوجيات، 
والبنية التحتية الريفية، 

واألسواق التي تعزز 
الفرص االقتصادية 

المتنوعة وتعزيز وظائف 
المزارعين األسرية 

المتعددة.
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